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דיאנה פייג׳
בנו מפת יעדים

מוצרים חדשים
פוראוור אייויז׳ן וסופרגרינס

המשווקות המצטיינות 
על הערכים המובילים  בחייהם

פיצול היעדים שלך
להתחיל בקטן  כדי  להשיג משהו גדול

הנורמלי החדש
האם העולם יחזור לקדמותו?

רואים את ההבדל
תמיכה בראייה בעולם הדיגיטלי

+ מחוייבים. שאפתנים.
חדשניים. מכוונים.
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 FBO 2 | להיות 

חלק מהשינויים לימדו אותנו שעמידה איתנה 
בעתות מצוקה שיפרה את יכולת ההסתגלות 
שלנו ואת הערנות שלנו. אבל אין ספק שאצל 

חלק מהאנשים קיימת השפעה אמיתית 
ומוחשית על הבריאות שלהם, על הכלכלה 

שלהם ואולי יש אפילו כיסא שנותר ריק 
בשולחן האוכל.

בדיוק כמו כל 
משפחה, עלינו 

לדאוג אלה לאלה, 
לפתוח את ליבנו 

ואת דלתות ביתנו 
אחד לשני ולהיות 

מוכנים תמיד 
להושיט יד לעזרה.

חשוב לזכור שאין מסע אחד שדומה לשני. אנחנו 
מוכרחים להיות אמפתיים כלפי האחר, אפילו 

תוך כדי המבט שלנו לעתיד שאנחנו מבקשים 
להגיע אליו. השנה החדשה מביאה איתה תחושה 

של התחלה חדשה וטרייה, שבה אנחנו יכולים 
להשקיע זמן בניסיון לדמיין איך נראה עתיד טוב 
יותר ולמצוא את ההשראה שתעזור לנו לפעול 

כדי להשיג את היעדים שלנו. אני מבקש מכולכם 
לחשוב על האנשים שמסביבכם ועל מה שאתם 

יכולים לעשות כדי לתמוך בהם בעזרת העסק 
שלכם וכדי לעזור להם לראות עתיד מזהיר עבורם 

כפי שאתם רואים עתיד כזה עבורכם.
הושיטו יד לאלה סביבכם שמסורים היום יותר 

מאי פעם לשמירה על בריאותם. יש לנו מוצרים 
רבים כל כך שתוכננו לעזור לאנשים להיראות 

טוב יותר ולהרגיש טוב יותר, בין אם המטרה 
שלהם היא בריאות טובה יותר- גופנית, נפשית 

או משהו אחר לגמרי. חשבו על אלה שאולי 
מחפשים דרך חדשה להתקדם. ההזדמנות 
שלנו עזרה לאנשים מכל הסוגים כבר יותר 
מ-42 שנים, בין אם הם ביקשו רק השלמת 

הכנסה או שינוי מוחלט בחיים שלהם.
זו תקופה נהדרת להיות בה חלק ממשפחת 

Forever, שמדרבנת אותנו לדאוג אלה לאלה, 
לפתוח את ליבנו ואת דלתות ביתנו אחד לשני 

ולהיות מוכנים תמיד להושיט יד לעזרה.

הפוטנציאל של 2021 הוא גדול יותר משהיה 
אי פעם. השנה האחרונה הפכה אותנו לחזקים 

יותר. הראינו לעצמנו ולאחרים מה זה אומר 
להסתגל ולהצמיח את העסקים שלנו בעזרת 

הטכנולוגיה כאשר לא הייתה לנו האפשרות 
להיפגש עם אנשים פנים מול פנים. מצאנו את 

הכוחות בתוכנו ואת היכולת להתגבש באופן 
שהרגיש חדש ושונה. עכשיו כשאנחנו חמושים 
בכלים החדשים האלה ומתחילה שנה חדשה, 
אנחנו יכולים להגיע לגבהים חדשים ולהמשיך 

להשיג דברים נפלאים.
אף פעם לא היינו מוכנים יותר מעכשיו לעזור 

לאנשים מכל העולם לבנות חיים מלאים 
יותר ומשמעותיים יותר. אני יודע שיחד נעשה 

היסטוריה ב-Forever, שנגדיל את המשפחה 
שלנו בעזרת שיתוף האהבה, האמפתיה 

וההתלהבות שלנו מהעתיד המדהים שהתמזל 
מזלנו לבנות יחד.

רקס מוהן, מייסד ויו"ר מועצת המנהלים
Forever Living Products

תחילת השנה החדשה היא אמנם זמן להצבת 
מטרות ולמבט קדימה, אבל היא גם הזמן 

הנכון לחשוב על העבר. 2020 הייתה שנה קשה 
שתשאיר אחריה שינויים שישפיעו על מי 

שאנחנו כבני אדם, על איך נראים החיים שלנו 
ועל איך שאנחנו רואים את העולם.
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הדבר שאני מתמקד בו השנה הוא לרשום לי 
את כל הדברים שאני רוצה לעשות ולחשוב 
על מי שאני צריך להיות כדי להגיע אליהם. 
במקום לחשוב רק על המשימות שצריכות 

להתבצע, אני חושב על האנשים שאני מעריך 
ומה סוג המאפיינים שמתגלמים בהם וגורמים 
להם לעשות דברים גדולים. אני רוצה לאתגר 
אתכם לעשות את אותו הדבר. אם תעשו כך 

תוסיפו דברים חשובים לרשימת המטלות 
שלכם – לב ונחישות.

בין אם אתם מבקשים להשיג זכאות לתמריץ 
חדש בתוכנית השיווקית, לשפר את הכושר 

הגופני שלכם, לפנות קצת יותר זמן כדי להיות 
עם המשפחה או כל יעד אחר שהצבתם 

לעצמכם, ארבעת הרעיונות האלה יעזרו לכם 
להישאר במסלול ולהתקדם.

להיות מחויבים
בלי קשר למה שצפיתם לעצמכם השנה, זכרו 
להישאר מחויבים. עיכובים הם לפעמים מעבר 
לשליטתנו, אבל אתם יכולים להחליט אם אתם 
רוצים לתת למחסומים בדרך לעכב אתכם, או 

להישאר מחויבים לחזון שלכם ולהמשיך קדימה.

להיות שאפתנים ונחושים
האם שמעתם ביטוי שמתאר אנשים כבעלי "רצון 

ברזל"? משמעותו היא שכוח הרצון שלהם חזק 
יותר מהכוחות שמאיימים להסיט אותם מהדרך. 

כוח הרצון שלכם הוא הדבר שימנע מדעתכם 
להיות מוסחת. יכול להיות שלפעמים תרגישו 

בירידה במוטיבציה ולא יהיה לכם חשק להשקיע 
כמה שעות במעקב אחרי הלידים שלכם או 

לבדוק מה קורה עם אנשים בדאון-ליין שלכם. 
אף אחד לא יכול להיות מפוקס בכל שנייה של 
היום, אבל אלה שהם נחושים יכולים להמשיך 

לשאוף להשיג את מטרותיהם אפילו בימים 
האלה שבהם קיים הפיתוי לדחות משימות 

מסוימות למועד מאוחר יותר.

להיות חדשניים
אנחנו חיים במצב של התפתחות תמידית. 

הטכנולוגיה משתנה כל הזמן וכך גם הכלים 
שאנחנו משתמשים בהם כדי לתקשר אלה עם 
אלה. אם אתם מוכנים תמיד להסתגל, ללמוד 

לאמץ דברים חדשים, תגלו שהיעדים שלכם 
הופכים להיות קלים הרבה יותר להשגה.

להיות מכוונים
השגרה מוכרת לנו, אבל אל תגיעו למצב שבו 

קל לכם יותר מדי עם המצב הנוכחי. האם אתם 
נוקטים כל יום בפעולות שמקרבות אתכם 

ליעדים החשובים לכם ביותר? אל תשבו לכם 
בנחת ותתנו לדברים לקרות מעצמם סביבכם. 

חיו את החיים עם כוונה, פעלו ביוזמה, קחו 
שליטה ושאפו ליצור את המצבים בכל יום כדי 

לבנות לכם את החיים שאתם רוצים תוך חשיבה 
על המטרה.

בפתחה שלֿֿ עוד שנה חדשה ומלהיבה, אני 
מקווה שתזכרו את ארבעת הרעיונות האלה 

ושתחשבו על דרכים לממש אותם בחיים שלכם. 
בזמן שאתם מתכוננים להפיק את המרב מכל 

רגע ולהשיג את כל היעדים שלכם, הביטו מעבר 
למה שאתם צריכים לעשות כדי להגיע אליהם 

וחשבו על מי שאתם רוצים להיות.

המשיכו לחייך,

עכשיו כשמתחילה לה שנה חדשה, אחרי שנה שהייתה לא 
פשוטה במובנים רבים, חשבתי רבות על מי שאנחנו ועל 
התכונות שלא רק גורמות לנו לבנות עסקים טוב יותר, 

אלא גם הופכות אותנו לאנשים חזקים יותר. בעיניי, בניית 
חיים טובים יותר לא רק מדברת על מה שאתם רוצים 
לעשות, אלא על השאיפה התמידית להיות הגרסה הכי 

טובה של עצמכם. כי כדי לעשות יותר צריך להיות יותר.

גרג מוהן
Forever Living Products נשיא
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מנצח
צוות

בניית צוות מנצח היא אבן יסוד, בסיס חזק ואיתן 
לבניית כל עסק בכלל, ועסק בפוראוור בפרט. צוות 
מנצח הוא המפתח להצלחה כמעט בכל תחום, גם 

בחיים העסקיים וגם בחיים הפרטיים.

לאורך פעילותי בעולם העסקי ניסיתי תמיד ללמוד ולהבין יותר איך אני 
מוצא את האנשים הנכונים לבניית הצוות שלי בכדי שאוכל להמשיך ולקדם 

את עסקי לשלבים הבאים, הגעתי למצב בו אני משקיע מאמצים וזמן 
רב בכדי לאתר את האנשים הנכונים עם הניסיון הנכון והכלים הנכונים 

לתפקידי מפתח בחברה תוך המחשבה שזה הדבר שיעזור לי לקדם את 
עסקי יותר מהכל. היום אני מבין שזאת בהחלט הייתה מחשבה נכונה אך 
לא האפשרות היחידה. עם הזמן הבנתי שהזמן והמשאבים שאני משקיע 
בלאתר את האנשים הנכונים לתפקיד הינו זמן שיכולתי להשקיע בצוות 

שנמצא איתי כאן ועכשיו. 

התחלתי לחקור ולנסות להבין איך אני מטפח ומוביל את הצוות הקיים 
שלי להצלחה, ההבנה שעם התמיכה וההכוונה הנכונה גם מי שנמצא 

איתי כאן ועכשיו יכול לתרום רבות לביסוס והגדלת העסק הייתה אחת 
התובנות החשובות ביותר בתחילת חיי העסקיים. צוות מנצח בונים ולא 
רק מגייסים, אז התחלתי לחקור איך בונים צוות שכזה, איך לוקחים את 

הצוות הקיים וממצים את הפוטנציאל תוך כדי פיתוח וגדילה. כחלק 
מהתהליך קראתי מחקרים רבים שבחנו איך גורמים לקבוצה לפעול טוב 

יותר, נחשפתי לגישות שונות ולתוצאות מחקריות מעניינות, הגדול מכולם 
נקרא ״פרויקט סוקרטס״ של חברת גוגל שהשקיעו משאבים רבים בתחום, 

אחסוך מכם קריאת עמודים רבים של מחקר, ואגלה לכם שע״פ ״פרויקט 
סוקרטס״ הדרך לחבר צוות ולהוביל אותו להצלחה היא לייצר אחווה 

ונורמות חברתיות מקובלות בתוך הצוות כך שכל אחד מאנשי הצוות 
יוכל להרגיש חופשי, להתבטא ולהעלות רעיונות ודרכי פעולה. העלאת 
הרגישות החברתית בין חברי הצוות תיתן מקום לאנשים להרגיש בטוחים 

ולקחת ״סיכונים בין אישיים״, להרגיש בנוח עם מי שהם ולפרוץ קדימה. 
הרגשת הנוחות הזאת שכולנו מכירים היא כר פורה ליצירתיות ומוטיבציה 
גבוהה, התמצית והמסקנה העיקרית שלי הייתה שחשוב שאנשים בצוות 

יקשיבו זה לזה ויתחשבו ברגשות ובצרכים של חבריהם לצוות.

לאחר שבנינו סביבה בה הצוות שלנו יכול ליצור ולהתפתח, חשוב שנדע גם 
להנהיג ולהוביל – זה מה שייקח את הצוות שלנו למחוזות גבוהים אף יותר. 
הנהגת צוות היא יצירת ״סביבה בטוחה״ בה כל אחד יוכל להיות מי שהוא 
ולהביע את עצמו בלי לדאוג מההשלכות של דבריו, הנהגת צוות דורשת 
פתיחות ועידוד חברי הקבוצה לעבודה עצמאית ובצוותים קטנים, יצירת 
אווירה משפחתית בה יהיה ניתן לדבר על ההצלחות וגם על הכישלונות, 

לקבל כל אחד כמי שהוא ודרך כך לפתח תקשורת חיובית בונה, כל אחד 
מחברי הצוות צריך להרגיש שיש לו תמיכה מלאה ממנהיג הצוות ומחברי 
הקבוצה ללא קשר ישיר למעשיו, היכולת לשתף ולחשוף חולשות מחזקת 

את הקשר בין אנשי הצוות ונותנת תחושת בטחון ומוטיבציה חסרת גבולות, 
זאת מובילה לשיתוף כוחות ונותנת אפשרות להשלים זה את זה-

הופכת בודדים ליחידה מגובשת אחת.

מאפיין נוסף שמוביל צוותים מעולים היא היכולת להציב מטרות ספציפיות 
ולכנס את חברי הצוות כולו סביב המטרה בצורה שתגרום לחברי הצוות 
להתעלות על עצמם ולא רק בשביל עצמם אלא למען הקבוצה. הרעיון 

הוא להגדיר בצורה ברורה את מטרות הצוות ולהדגיש את שיפור היחסים 
בקרב חברי הקבוצה כאחד מהיעדים העיקריים. חשוב  להגדיר ולתזכר את 
היעדים הללו בכל פגישה ופגישה בכדי לוודא שכולם זוכרים אותם ופועלים 
להשגתם, החזרתיות הזאת מקבעת את התפיסה ואת המטרה של הצוות, 
מוציאה את התחרות הבין אישית מתוך הצוות ותורמת לאחדות הקבוצה. 

אז חשבו על הצוות שלכם וחשבו על מה אתם יכולים לעשות בכדי 
לחבר את הצוות שלכם ואיך אתם יכולים להנהיג אותם להצלחה 

אישית ועסקית. 

אחת הפעולות עליה אני ממליץ היא פגישה, היכרות אישית בין חברי 
הקבוצה, ישיבה שמטרתה היא ״חשיפה אישית״ בה ידובר על הקשיים 

והאתגרים שאנו חווים במהלך היומיום שלנו, רצוי שמנהיג הצוות ייקח על 
עצמו את פתיחת ההליך תוך תמיכה מלאה בצוות ויצירת התחושה של 
אזור בטוח בו ניתן לדבר לא רק על עבודה אלא גם על עצמנו, כך נלמד 

על החוזקות והחולשות של חברי הצוות ונמצא יעדים אישיים וקבוצתיים. 
פעולה נוספת אותה מומלץ לבצע היא קביעת יעדים קצרי טווח סביב 

״מטרת העל״ ,לבנות מיני צוותים בתוך הקבוצה בכדי לחבר ביניהם אל 
עבר היעד המשותף.

אז לא משנה באיזה סטטוס אתם נמצאים בחברה, המבנה של פוראוור 
הופך כל אחד מאתנו לחבר צוות ולמנהיג קבוצה כמעט בו זמנית. זוהי 
סיטואציה מאוד מיוחדת אותה ניתן לכוון להבנה של מה דורש להיות 

חבר צוות ובמקביל להיות מנהיג של צוות אחר, המוטיבציה להצלחת שני 
הצוותים היא כפולה ונותנת זווית ראיה שיכולה לעזור להבנת האתגרים 

של כל אחד מחברי הצוות. שבו עם הצוות שלכם היום, פתחו דברים על 
השולחן, עבדו על יצירת תחושת המשפחה והפתיחות של כל חברי הצוות 

וצרו לכם צוות מנצח. 

מנכ"ל  Forever ישראל

יובל אורן
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אני...ב-2021

שאפתנות
מכוונות
חדשנות

מחוייבות

ברוכים הבאים ל-2021. זה הזמן להגדיר את 
עצמכם מחדש.

אחת המתנות הגדולות ביותר שיש לבני האדם היא היכולת להמציא את עצמנו 
מחדש. וכן, משבר הוא הזדמנות מופלאה לצמוח ולגדול. העולם שאנחנו כבר 

מתעוררים אליו, הוא עולם חדש. אחר לגמרי מכל מה שהכרנו עד כה.
וזה בדיוק מה שאנחנו נדרשים לעשות עכשיו. להיות קשובים להזדמנויות 
החדשות הנקרות בפנינו, לאפשרויות השונות שמזמנות התחלות חדשות. 

האתגר הוא להבין שדווקא עכשיו זה הזמן לקחת את עצמנו צעד אחד קדימה: 

למכוונות, לשאפתנות, לחדשנות ולמחויבות. 

ארבעת המשווקות המצטיינות לשנת 2020 חולקות איתנו במגזין זה כיצד 
כל אחד מהערכים האלו שימשו אותן בדרך שלהן להצלחה. קחו איתכם את 

ההשראה והמוטיבציה לשנה האזרחית החדשה ותנו לה להיות השנה הטובה 
ביותר שהייתה עד עכשיו. 

אז מי אתם ב-2021? 
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שאפתנות
תמה קופמן

שאפתנות עבורי היא להתקדם כל הזמן, לא לעצור במקום. להציב 
כל הזמן מטרות ויעדים חדשים, להשיג אותם, ואז שוב להציב מטרות 

ויעדים חדשים ולהשיג אותם, וכך שוב ושוב. מה שמדהים בעבודה 
ב-Forever – שהשמיים הם הגבול, אין שום תקרת זכוכית שאי אפשר 

לעבור אותה, אין רגע שבו החברה מגבילה אותנו ואומרת ש"מכאן אין 
לאן לצמוח". זה פשוט מסלול שאפשר להתקדם בו עוד ועוד, ללא 

הפסקה. אין דבר כזה כמעט בשום תחום. אצלנו תמיד יש לאן לשאוף!

הודיה פיין
שאפתנות היא רצון פשוט לגדול. וב-Forever תמיד יש לנו לאן 

להתפתח ולצמוח, כי תמיד יש את היעד הבא שאליו אפשר להגיע. 
לפני 6.5 שנים התחלתי לעבוד ב-Forever - בהחלט אחת ההחלטות 

הטובות ביותר שעשיתי בחיים. החלטה ששינתה לי כל כך הרבה, 
גם בפן האישי, החברתי )הצוות שלנו הוא משפחה בשבילי, נוצרו לי 

חברויות מאוד מאוד משמעותיות כאן( וכמובן בפן הכלכלי.
שנת 2020 שנגמרה לה כל כך מהר, הביאה איתה צמיחה מטורפת גם 

בעסק האישי שלי וגם ב-Forever ישראל כולה.
  5,000CC-כבר לפני 5 שנים הצבנו יעד של כולנו יחד לחצות את ה

בחודש, וסוף סוף בזכות העבודה המדהימה של כל הצוותים בארץ ושל 
צוות המשרד הגענו ליעד הזה! זה מרגש כי זאת גדילה משמעותית 
שמראה שהעסק הזה יציב וגודל, ושיש כאן כל כך הרבה משווקים 

.Foreverשעובדים ועומלים ומרוויחים סכומים גדולים ב
בפן האישי- הגעתי השנה ליעד שכבר 3.5 שנים אני עומלת לקראתו - 
מנהל נוסק, ומה המטרה העסקית שלי ב2021? לסגור מנהל ספיר כמובן.

זמירה מרון 
מהותה של השאפתנות היא הרצון של האדם להתקרב אל השלמות, 

הכי גבוה שאפשר, ללא הנחות וללא פשרות. ערך שלדעתי הוא המנוע 
האפקטיבי ביותר למימוש החיים. 

אני לא מבינה בינוניות ולא יכולה להתפשר עליה, זה לא קיים בראש 
שלי. אני מאמינה בסקרנות המאפשרת מציאת מקורות ההשראה 

וההצלחה, ומי שמכיר את התפתחות העסק שלי יודע שנסעתי 
לכל מרחק בחו"ל כדי להביא את הצוות שלי הכי גבוה שאפשר 

 .Forever-ב
אני רואה שאפתנות כדרך חיים המכילה בתוכה מכוונות, מחויבות, 

חדשנות ובעיקר הלימה בין רצונותיי ומעשיי בפועל. אלה הביאו אותי 
להצלחות רבות ותמיד היו נר לרגלי. 

Forever מאפשרת לאנשים רגילים להגיע להישגים בלתי רגילים. 
רוב המנהיגים המצליחים, הן בארץ והן בעולם, הגיעו לשיאים של 

הצלחה אך ורק בזכות הרצון שלהם לנוע קדימה ולהיות הטובים ביותר 
שהם יכולים להיות. זה עניין של בחירה. השאלה שכל אחד צריך לשאול 

את עצמו: האם אני נע בחיים במטרה לעבור אותם ללא התפתחות 
והתקדמות אישית, או שיש לי את האפשרות לכוון את מהלך חיי. האם אני 
בוחר להיות פאסיבי או להיות הכי טוב שאני יכול. שוב, זה עניין של בחירה. 

את היעדים שלי ב-Forever כמעט השלמתי. השתקמתי בריאותית 

וכלכלית וגידלתי דור של מנהיגים. נכון להיום, השאיפות הגדולות שלי 
הן להמשיך להיות פעילה, ליהנות מבריאות ו"פרנסה עודפת", כי בעיני 

קפיאה במקום או תקיעות זה מוות פסיכולוגי. 

מכוונות
תמה קופמן

מבחינתי, מכוונות זה לזכור כל הזמן את המטרה שלשמה אנו עושים 
את מה שאנו עושים. אחרת "הולכים לאיבוד" ויש תחושה של בלבול 
וחוסר בהירות. Forever עבורי היא כלי כדי לחיות איך שאני רוצה. 
למשל, חשוב לי מאוד לעבוד מהבית, להיות בבית עם הילדים, ולא 
לצאת כל יום לעבודה. והעבודה ב-Forever מאפשרת לי את זה.

בנוסף, בעלי במקצועו, מלמד תורה ומחנך. זהו ענף שיש בו הרבה 
אידיאלים אבל- לא הרבה כסף. העובדה שאני ב-Forever מאפשרת 

לו להישאר בתורה ובחינוך, ולהתמסר לתחום הזה, כמו שאנחנו 
מאמינים, ולא לעבור לעבודה אחרת, מכניסה יותר. כך שבעצם על 

ידי העסק אני שותפה לאידיאל הגדול הזה. ובכלל, ב"ה יש לנו שבעה 
ילדים, שלומדים בישיבות ותלמודי תורה, מה שעולה לא מעט כסף, 

והעסק ב-Forever עוזר לנו לחיות כמשפחה גדולה, בכבוד, ללא 
מינוס בבנק ובהתאמה לעולם הערכים שלנו.

זמירה מרון 
כשהתחלתי את העסק הייתי בחובות עצומים והעתיד לא נראה מזהיר. 

 ,Forever-רשמתי על דף חמש סיבות למה להתחיל את העסק ב
כשהפוקוס היה על ההישגים שרציתי להחזיר לעצמי. אולם, בהדרכות 
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ששמעתי בחו"ל הבנתי שיש בעסק עם Forever הרבה מעבר לכך: 
"להשפיע ולשנות את חייהם של אחרים", והמשווקים המובילים היו 

תמימי דעים שזו הדרך הנכונה לבנות עסק גדול.  
בדרכי עם Forever הייתי צריכה להתמודד עם אנשים שחיים אחרת 

ממני, שהבנה או גישה עסקית הייתה זרה להם לחלוטין. לא וויתרתי 
ולא עשיתי הנחות, גם כשהייתה התנגדות עזה וגם כשלא היה קל. 

שמרתי על "חוקי ההצלחה" כפי הכרתי אותם בעבר ואלו קיבלו חיזוק 
ב-Forever. אין ספק שהפוקוס "לשנות את חייהם של אחרים" נשא 
פרי. ב-Forever המנוע החזק ביותר להצלחה הוא המכוונות לשנות 

חייהם של אחרים.

הודיה פיין
אחד הערכים שהכי חשובים לי בעסק הוא שיהיה כייף לצוות שלי וגם 

לי כמובן לעבוד. שמחה וחיוך הם דבר עקרוני ובסיסי, גם לנפש וגם 
לעסק.

יש מחקרים שמראים שהסיבה המרכזית שבגללה אנשים נשארים 
בעבודה שלהם היא לאו דווקא גובה השכר כמו השייכות החברתית, 

וההערכה של הסובבים אותם אליהם.
חוץ מזה, כשטוב לנו, נעים לנו ואנחנו מחייכים, אנשים פשוט "נדבקים" 

אלינו: אנחנו נתפסים כאמינים יותר וכך יותר אנשים ירצו שנעזור להם 
עם המוצרים וכמובן יותר ירצו לעבוד איתנו, כי כולם רוצים להיות 

בקרבת אנשים עם אנרגיות טובות.
מהצד זה אולי נראה ש"יש לה מזל", היא צירפה את האנשים הנכונים 

ועוד כל מיני מחשבות כאלו...
האמת היא שלפני 3.5 שנים, כשסגרתי את המנהל הבכיר הצבתי עוד 

קודם לכן את היעד של מנהל נוסק, וכל שנה עשיתי תכנית עבודה 
מסודרת כיצד אני מגיעה אליו. בכל שנה הייתי בטוחה שבאותה 

שנה אשיג את היעד הזה. מכל מיני סיבות בכל שנה זה עוד לא קרה, 
ובמקום לוותר החלטתי שאני מציבה לעצמי את היעד הזה, שוב ושוב. 

בניתי תכנית ברורה כיצד הגיע לשם, ושוב ושוב ושוב...
היו חסרים לי שני מנהלים- ובגלל שהמשכתי והמשכתי והמשכתי- 

סגרתי את המנהל הנוסק השנה עם שתי רגליים נוספות )4 רגליים של 
מנהלים נסגרו בשנה החולפת(. וזה מרגש כי זה מראה שכשעובדים 

נכון עם תכנית עבודה מסודרת, עם מכוונות אמיתית - שזה אומר יעד 
ברור מול העיניים-תמיד תמיד תמיד מגיעים )לא תמיד אנחנו שולטים 

מתי נגיע(. אז לעולם אל תתייאשו, תכנית העבודה שלנו לאורך זמן 
מעולם לא אכזבה אף אחד.

זאת מכוונות בעיני: לדעת כל הזמן לאן אנחנו הולכים, גם אם דברים 
משתבשים בדרך )ותמיד משתבשים(. ממשיכים ללכת, עוברים מעל או 

מתחת או מוצאים כל דרך אחרת, אבל מגיעים.

חדשנות
תמה קופמן

אני  חושבת שכשיש שינויים בעולם, אנשים מתחלקים לשניים: יש את 
אלה שמאבדים עשתונות, ויש את אלה שמוצאים הזדמנויות.

מצד אחד – אנחנו ב-Forever משתדלים מאד לבנות מודלים קבועים 
לפיתוח העסק, כדי שיהיה קל לממש אותם אצל משווקים רבים, כדי 

לאפשר "שכפול" של העסק, וכדי שמשווקים לא יצטרכו "להמציא את 
הגלגל מחדש". יחד עם זאת, אסור לקפוא על השמרים, וחייבים למצוא 

כל הזמן דרכים חדשות ויעילות להתקדם. המורכבות הזו נכונה בכל 
שנה, ובעיקר בשנה זו, שנת הקורונה, שהעמידה אותנו בפני מציאות 

חדשה ומורכבת.
מבחינה מעשית, השינוי המרכזי הוא "לעבוד בשלט רחוק". במקום 

מפגשים עם משווקים או עם לקוחות, העבודה עברה ל"זום". זה התחיל 
בדיעבד אך עם הזמן למדנו שיש גם יתרונות גדולים בדרך העבודה הזו. 

גם השימוש בוואצאפ בדרכים שונות התפתח אצלי השנה, כדי לתת 
מענה לצרכים נוספים שהתעוררו השנה.

זמירה מרון 
בעיני חדשנות בנויה מכמה גורמים: גמישות נפשית, כזו המאפשרת 

לאמץ רעיונות ושיטות טובים יותר או אחרים ממה שהכרנו קודם. 
חשיבה מחוץ לקופסה, לא רק בסיסמאות אלא במעשים. ובעיקר 

אומץ, אומץ לאפשר לעצמנו לחשוב באופן חופשי על מנת להגיע אל 
הפתרונות הטובים ביותר גם אם הסביבה חושבת ומתנהגת אחרת.  
היות ובעבר היה לי עסק מאוד מצליח של טלמרקטינג זה היה מאוד 

טבעי לאמן את הצוות שלי לעשות את מרבית העבודה בטלפון. פריצת 
הדרך שלי הייתה לאמץ את "הדבר החדש" שנקרא וובינר. הפורמט 

שמצאתי היה GoToWebinar. את רוב האימונים והמצגות עשינו 
ב- Slide Share ואחר כך השתמשנו  ב-GoToWebinar. כל זה 

היה כבר לפני כ – 15 שנה, כשכולם התרוצצו ברחבי הארץ אנחנו ישבנו 
בבית ורוב הזמן היה מוקדש לבניית העסק. היינו החלוצים בישראל, 

התקדמנו משמעותית באפקטיביות ובניצול זמן אופטימלי והתוצאות 
מדברות בעד עצמן. 

בעולם של היום, שמשתנה בקצב של 1,000 ק"מ לשעה, אנו נדרשים 
לאמץ את השינויים אחרת נישאר מאחור.  בישראל של ילדותי לא 

הייתה טלוויזיה וטלפון היה נחלתם של עשירים בלבד. היו לנו חברים 
אמיתיים, התקשורת בין בני אדם הייתה "שיחות" וצניעות וענווה 

היו ערכים נעלים. בישראל של היום לכולם יש סלולרי, יש רשתות 
חברתיות, הסלפי חוגג, אנשים מאפשרים הצצות לאורח חייהם, חברים 

הפכו לכרטיסים ווירטואלים, התקשורת בין בני אדם היא "הודעות" 
ונערות צעירות עם דינמיקה חושפנית הופכות לנשות עסקים מצליחות. 
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ככל שהאדם חושף את חייו ואת האני שלו יותר כך יש לו יותר עוקבים 
ויותר פוטנציאל להצלחה. 

WOWWW! לבני הדור שלי זו מהפכה רצינית. העולם השתנה 
לחלוטין וכל מה שהכרנו בעבר כבר לא כל כך רלוונטי. 

לרבים מאיתנו "החשיפה" ברשתות החברתיות ומחוצה לה מהווה קושי 
מרכזי. בין אם זה מוצא חן בעינינו ובין אם לא, נכון להיום כולם הולכים 

לגוגל ו/או לרשתות חברתיות על מנת לאתר מידע על Forever ועלינו 
המשווקים. לקח לי 4 חודשים להתאמן לעשות שידור חי בפייסבוק ואני 
מודה שזה עדיין לא קל לי. אבל אני תמיד זוכרת איך הכרחתי את אמא 

שלי כשהייתה בגיל 81 להשתמש במחשב. היא הצליחה ונהנתה מזה 
מאוד. אם היא הצליחה, כל אחד יכול לעשות עוד צעד בדרך לקדמה.  

הודיה פיין
השנה החולפת- שנת הקורונה- אילצה אותי ללמוד כלים חדשים שהיו 

רחוקים ממני עד עתה.
אני אוהבת מפגשים אנושיים, זה מייצר קרבה וקשר חי.

אמנם, בעת של סגרים ומיעוט מפגשים נאלצתי ללמוד את הכלים 
הטכנולוגיים ולהרים את כל העסק לממד חדש ווירטואלי: למדנו כצוות 
לעבוד דרך הזום. והיום אני ממש שמחה על האילוץ הזה כי מרחק הוא 

לא אתגר יותר, על כל מרחק פיזי מגשר המחשב. למדנו איך לייצר 
חווית עבודה משותפת ועזרה אחד לשני גם בצורה וירטואלית.

מחוייבות
תמה קופמן

המחוייבות באופן כללי היא היכולת לרוץ למרחקים ארוכים. להציב 
מטרה או שאיפה רחוקה – ולהשיג אותה בכל מחיר )כמעט(. המחוייבות 

באה לידי ביטוי אצלי, בתכנון יעיל של השבוע, בהגדרת זמנים קבועים 
שהם זמני עבודה )ממש כאילו אני הולכת לעבודה במשרד ומעבירה 

כרטיס(, במחוייבות לעזור למשווקים, לענות להם לשאלות ולקדם 
אותם בעסק. המחוייבות שלי היא גם מחוייבות להיות "מקצועית" – 
להכיר היטב את המוצרים ולשכלל כל הזמן את דרכי העבודה שלנו.
בעבר צירפתי משווקת שהיתה אמא במשרה מלאה, ועבדה בחינוך 
במשרה מלאה. היא הבינה שההתקדמות שלה ב-Forever תיקח 

יותר זמן  בגלל הזמן המועט שעומד לרשותה. אף על פי כן, היא 
החליטה שהיא מתמסרת "בכל הכח". עבדה בשעות הערב, גם אחרי 

יום עבודה מתיש, שינתה סדרי עדיפויות בחייה האישיים ובניהול הבית, 
כדי לפנות שעות נוספות לעבודה על העסק, וניצלה ממש כל שניה 

פנויה.  בסופו של דבר ההשקעה, המחוייבות והמכוונות שלה - נשאו 
פרי. עוד מוצר נמכר, ועוד משווק הצטרף, ולבסוף היא הצליחה והגיעה 

לדרגת מנהל. על זה נאמר: "יגעת ומצאת - תאמין".

זמירה מרון 
האם אפשר להצליח ללא מחויבות – לא ולא.

מחויבות היא תחושת אחריות של האדם כלפי עצמו וכלפי זולתו. זוהי 
חובה מוסרית, שלנו על  החלטות שוטפות שקיבלנו בקשר לעצמנו או 

הצהרות והסכמים שעשינו עם זולתנו.  
ב-Forever  המחויבות היא בעצם סוג של חוזה של בעל העסק, 

בעיקר עם עצמו ומטרותיו אבל גם עם הספונסר שלו, חוזה שבו הוא 

מתחייב לבצע פעולות הנדרשות בהווה ובעתיד.  
מחויבות היא גם המעבר ממצב של ברברת למצב של עשייה ועמידה 

מאחורי ההחלטות שלנו. 
לפני כ– 5 שנים עברתי הליך רפואי מאוד משמעותי. אין ספק שזה 

הציל את חיי אך גם השאיר אותי בהלם. לא צפיתי לזה. לאחר שבוע 
אשפוז שוחררתי לביתי. בלוח הזמנים היה קבוע מראש אימון כארבעה 

ימים לאחר מכן. האם וויתרתי על האימון? ברור שלא. דחיתי בראשי 
את כל המחשבות השליליות, הכרחתי את עצמי לעמוד מול 130 

אנשים והדרכתי אותם הכי טוב שאני יכולה, כארבע וחצי שעות. רק 
למחרת האימון הרשיתי לעצמי להיות בעצב ולעכל את העובדה 

שהרופאים מגדירים אותי כחולה. 
לקיחת אחריות ומחויבות הופכות להיות קלות אך ורק אם אתם באמת 
מחליטים לצמוח, משנים את הגישה שלכם ופועלים בהלימה מוחלטת 

לרצונות שלכם, זה "מיינד סט". 
כשמדובר בהתמודדות עם ה"מגבלה" שלנו, עם הסיפור שסיפרנו 
לעצמנו, יש הבוחרים להתעלם, לעצום עיניים, לוותר, וממשיכים 

לפעול באותה הצורה שפוגעת בהם. יש לזה מחיר.  
השאלה המתבקשת היא, האם אתם מוכנים לשלם את המחיר המר 
של התקיעות? מחקרים מעידים שאלה המממשים את החלטותיהם 

ורצונותיהם הם אנשים מאושרים יותר. 
ַהְחִליטו שכשלון אינו אופציה ואין דבר כזה "לא לעמוד ביעדים 

ותמריצים" . היו מחויבים להחלטות שקיבלתם ובעיקר, היו מאושרים. 
לכל אחד יש סיפור, יש סיפורים שאנחנו מאמצים ללבנו, חוזרים 
עליהם שוב ושוב, באזני אחרים ובאזננו שלנו. מתרפקים עליהם, 

מזדהים איתם לחלוטין ולבסוף מאפשרים להם להגדיר את מי שאנחנו. 
אנו בונים למעשה מגבלה באישיות שלנו. 

הסיפור הידוע הוא "אני לא מתאים למכירות". שמעתי את זה כל כך 
 הרבה פעמים. כשאני שומעת את הלהיטות בה משפט זה נאמר, 
אני נפעמת מיכולת השכנוע והמיומנות של האדם "למכור" לי את 

הסיפור "אני לא מתאים למכירות." 
זה לא ישראלי. זה כלל עולמי. רוב המנהיגים דקלמו לעצמם את 

הסיפור הזה. 
גם אני סיפרתי את הסיפור הזה בתחילת הקריירה שלי בעבר. 

תמה קופמן   מנהלת נוסקת2
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רוב אלה שמצליחים ועומדים היום על הבמות דקלמו את הסיפור הזה.
צפו בהם, הקשיבו להם ותיווכחו ש-Forever מתאימה לכולם אבל 

לא כולם מתאימים את עצמם ל-Forever. ומה איתכם?   

הודיה פיין
כשהתחילו הסגרים הייתה חוויה כללית שאין סיכוי בזמן כזה להרים 

את העסק, משווקים שאלו את עצמם כיצד נעבוד כשהילדים סביבנו... 
הרגשתי שאני מחויבת לצוות שלי ולפרנסה שלהם, לתת מוטיבציה 

ולהראות שאפשר בכל זמן לקום ולהתקדם. וזה רק רק רק תלוי 
בבחירה האישית של כל אחד מהם, וכמובן להתאים את הכלים שלנו 

לתקופה שכזו. מדהים לראות כיצד לא רק שלא ירדנו אלא צמחנו 
באופן מטורף כולנו יחד- Forever ישראל.

אסיים בסיפור על משווקת אלופה מהצוות שהחליטה להרים עסק 
גדול והתחילה לעבוד. במשך כמה חודשים טובים, כמעט שנה, העסק 

שלה לא התרומם, מכל מיני סיבות כאלו ואחרות. במקום להרים 
ידיים היא החליטה ללמוד ממה שלא עשתה נכון עד עתה וכל הזמן 

להשתפר ביחס לעצמה בלבד. היא המשיכה והמשיכה כל יום לעשות 
5 שיחות צירוף. ואחרי כמה חודשים בהם זז הרבה, סוף סוף בחודש 

האחרון הצטרפו אליה 4 משווקים חדשים! והיא כמובן ממשיכה לעבוד. 
ברור לי שהיא תהיה מנהלת אלופה וענקית ותלמד את כל הצוות שלה 

איך לומדים מנפילות ואכזבות ולא מתייאשים. כמה זמן יקח לה? את 
זה אני לא יודעת.

למה חשוב לי לסיים דווקא בסיפור שלה? כי אני חושבת על כל 
המשווקים החדשים שהצטרפו בחודשים או בשבועות האחרונים 

שרואים כל כך הרבה משווקים שמגיעים לדרגת מנהל ב-3-4 חודשים, 
ולהם לוקח יותר זמן ולפעמים זה יכול להרגיש כאילו "לי זה לא יקרה". 
אז שתדעו שלי לקח שנה וחצי, ועבדתי כל יום בשנה וחצי הזאת, ואני 
מכירה אנשים שלקח להם 3 שנים לבנות את המנהל שלהם וכעת יש 
להם מנהל שמניב עשרות אלפי שקלים בחודש כך שהם שכחו מזמן 

כמה זמן לקח להם. אז אין זה משנה כמה זמן ייקח לכם- כל זמן 

שתמשיכו לעשות ולהשתפר )קוראים לזה להתמקצע( - תגיעו.

נחמה ואילון מאיר 
אין ספק שהשנה הזו תיזכר לעד כשנת הקורונה. שנה של סערה 

בריאותית, כלכלית וכמובן גם נפשית.
 הרבה אנשים אומרים עכשיו: נוריד את הראש, וניתן לגל לחלוף… 

או במילים אחרות-  נחכה, ונבנה לעצמינו עסק מצליח אחר כך. 
הבעיה היחידה עם המשפט הזה, שכל מי שהיה אי פעם בים יכול 

להגיד לכם: כשגל אחד חולף, בדרך כלל מגיע אחריו עוד גל… ואם 
אתה רוצה ללמוד לשחות, אתה לא מחכה שייעצרו הגלים, אתה 

פשוט לומד לשחות בתוכם ומגלה שכאשר משתמשים במצוף, 
נושמים נכון וחותרים לכיוון הנכון אפשר אפילו להיעזר בגלים עצמם, 

ולהגיע לאן שצריך!
בשנה האחרונה למדנו כולנו שיעור במחויבות.

מחויבות לאנשים שבצוות איתנו, מחויבות לחלומות שלנו ומחויבות 
לעתיד שלנו. יצאנו מחוזקים מהגלים האלה, כמו שלא היינו מעולם.

כולנו עומדים כל יום מול גלים חדשים, אתגרים וסערות.
לפעמים קצת שורף בעיניים ולפעמים גולשים בחדווה על פסגת הגל.

מה שחשוב זה לא להיבהל מעליות ומורדות, ולהמשיך לחתור.

נחמה מאיר 1

השקיעו 
באנרגיות 

שלכם!

הילחמו על 
החלומות 

שלכם!

מנהלת נוסקת



ההתחלה
דיאנה הגיעה לבריטניה לפני 25 שנים מקנדה  לאחר קריירה מצליחה 
מאוד  במגזר התאגידי.    ״כשהתחלתי להקים משפחה  ידעתי שאני לא 

רוצה לעבוד במשרה מלאה.     חיפשתי הזדמנות שתיתן לי גמישות,   
שליטה, חופש וביטחון״

חברה הציגה לדיאנה את Forever ולמרות שהיו לה הסתייגויות 
החליטה להצטרף.  היום, Forever מעניקה לה סגנון חיים  שרק יכלה 

לחלום עליו.      אבל זה לא תמיד היה ככה  -  ״ב-8 החודשים הראשונים 
שלי, למרות שהתאהבתי במוצרים,    הרגשתי די תקועה,  אבל אז מישהו 

הציע לי ללכת לסדנה   בשם "סדנת הצלחה".   הלכתי עם ראש פתוח, 
 מבלי לדעת שמה שאלמד ביום הזה     ישנה את חיי לנצח.״

 למעשה המיומנויות שדיאנה למדה אז עזרו לה להתקדם מדרגת 
ראש צוות  לדרגת מנהלת תוך 16 שבועות בלבד,    ומשם לדרגת 

מנהלת בכירה  ומנהלת נוסקת תוך שנתיים    ,  וכמה שנים לאחר מכן- 
מנהלת ספיר.

   מיפוי יעדים

״אתם מבינים,״ דיאנה נזכרת, ״ביום ההוא כשהזמינו אותי להשתתף 
בסדנת ההצלחה פגשתי בחור בשם בריאן מיין שייסד משהו שנקרא 

 "מיפוי יעדים".     זו שיטה פשוטה להצלחה מתמשכת.     ויש מנהיגים 
רבים ב- Forever  שהשתמשו בכלי הזה.  זה לא משהו חדש,  אבל 

הכלי הזה,   קל לשימוש וידידותי.״ 

 מיפוי יעדים זה משהו מוכר בעולם העסקי, מתאגידים גדולים כמו 
מייקרוסופט ועד לבתי ספר, שם משתמשים במיפוי יעדים  כדי לעזור 
לילדים  לארגן את המחשבות   , ולתת להם כלי שנותן להם את היכולת 

 להגשים את החלומות שלהם   . ״כשאני מביטה במיפוי יעדים בחינוך 
 אני נלהבת כל כך    ,  עד שעודדתי את ילדיי  להשתמש בו בחיים שלהם״. 

מיפוי יעדים נמצא בשימוש גם בקרב ספורטאים רבים   . 
״לפני כמה שנים     כשהתאמנתי לקראת הטריאתלון הראשון שלי, ידעתי 

שלא אוכל להשתתף עד שלא אלמד לשחות    ״.

דיאנה פייג׳, מנהלת ספיר, התחילה את דרכה ב-Forever בתחילת שנות ה-2000  
והצלחתה מעוררת השראה לכולנו. דיאנה נחשבת היום אחת מבעלות העסקים המצליחות 

 Success Day-בריטניה, וזו היתה זכות לארח אותה לוובינר במסגרת ה Forever-ב
וללמד אותנו על אחד הכלים שעזרו לה בתחילת דרכה ומסייעים לה עד היום.

יעדיםמיפוי

המאמר הבא מבוסס על 
וובינה של דיאנה פייג׳. 

לצפייה בוובינר סרקו 
את הקוד
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דיאנה מספרת שהיא יוצרת מפות יעדים לכל דבר שהשיגה  בחיים 
האישיים וגם במקצועיים. ״אתם לא חייבים להאמין דווקא לי,    זה לא 

עבד רק בשבילי כי יש בי,  דיאנה פייג', משהו מיוחד-    לא. מיפוי יעדים 
עובד  כי הוא מבוסס מדעית.     וזה מה שבאמת תפס אותי. ״

רוחות של שינוי
הנה כמה עובדות שלא תוכלו להתווכח איתם:

1. העולם משתנה במהירות רבה יותר מאשר בעבר . 
2. שינוי תמיד יוצר הזדמנויות. 

3. הרוב מפחדים משינוי חסר ודאות      .
שינוי הוא כמו הרוח הנושבת - אנחנו לא יכולים לכוון אותה,  אבל אנחנו 

יכולים לכוון את המפרשים.       ״לפעמים אנחנו מחמיצים הזדמנויות אם 
הראש והלב שלנו לא במקום הנכון.    ״ דיאנה מסבירה, ״ כי עם השינוי 

תמיד מגיעה הזדמנות. ״אני נמצאת ב-Forever כבר 19 שנים ובזמן 
הזה     היו שני משברים כלכליים. בכל אחת מהתקופות האלה, כמו 

בתקופה הנוכחית,     הצמיחה ב-Forever רק הואצה,  לכן עכשיו אני 
יודעת שאם אנחנו יכולים לעזור לכם לחשוב בצלילות על היעדים 

שלכם, תוכלו לרכוב על גל השינוי הזה  שקורה כרגע,     ולא רק במדינה 
שלכם  אלא ממש מסביב לעולם״.    

״אני לא מפחד מסערות, כי אני לומד לנווט את 
הספינה שלי״ )אייסכילוס(      

יעדים הם המגדלור שיעזור לנו להתמקד  בזמן ההתמודדות עם רוחות 
השינוי    , כי אם אתם ממוקדים בהתקדמות, וממוקדים ביעד,   הזדמנויות 
יופיעו אם אתם פתוחים לראות אותן.   זוהי כוחה של החשיבה החיובית. 

רכבת המחשבות
הנרי פורד אמר: ״גם אם אתם חושבים שאתם יכולים וגם 

אם לא-  אתם צודקים״.
״כששמעתי את האמירה הזו באותו מפגש, לפני 18 שנה, התחלתי 

להרגיש לא נוח, כי שמעתי את המשפט הזה כבר מספר פעמים,   אבל 
בכנות, לא ממש הבנתי למה הכוונה.   אבל אז בריאן הסביר  את המדע 

שמאחורי זה״
לכל אחד מאתנו יש מעל  מאה מיליארד תאי מוח.     כך אנו שולטים 

במחשבות שלנו. לכל תא מוח יש זרועות או דנדריטים, כשלכל תא מוח 
 יכולים להיות מעל 20,000 זרועות שיוצאות ממנו.     במרכזו של המוח 

יש את הנוירון, וכשיש לכם מחשבה חיובית,   בין אם היא ׳אני טובה 
במתמטיקה׳, ׳אני טוב בשחייה׳, ׳אני טוב בלהמליץ על מוצרים׳, או 

׳אני טובה בצירוף משווקים׳,   הנוירון מקבל  גירוי לשחרר כימיקל     בשם 
סרוטונין שעובר דרך אחת הזרועות למרווח שבינו לבין תא המוח הבא. 

למרווח הזה קוראים המרווח הסינפטי,  וסרוטונין הוא החומר ממנו 
עשויות  תרופות נגד דיכאון,     כי הסרוטונין משרה תחושה של שמחה, 

תחושה של תקווה,   של ַחיּות,   תחושה של "אני יכול/ה".   
כשיש לכם מחשבה חיובית משהו קסום קורה. הסרטונין שמגיע למרווח 
הסינפטי מייצר חיבור בין שני תאי מוח, וממשיך לדרכו, דרך התא הבא. 

ממש כמו מעבר בין קרונות ברכבת. ולכן, לתהליך הזה קוראים  יצירת 
"רכבת מחשבות".     כאשר המחשבה שלכם  היא מחשבה חיובית, אפילו 
אחרי שאתם מפסיקים  לחשוב אותה במודע, המוח שלכם עדיין עובד 

ברקע, כדי למצוא את הפיתרון  או את הצעד היצירתי הבא שתוכלו 
לעשות כדי להתקדם לעבר היעד.

אז אם אתם חושבים שאתם יכולים אתם צודקים, ואם אתם חושבים 
שאתם לא יכולים אתם צודקים.

לכן, אם אתם מנסים להשיג 4CC או מנסים להגיע לדרגת ראש צוות או 
מנהל או תמריץ נרכש אתם לא צריכים להסתכל על המקום שבו אתם 

היום     אלא מבט קדימה אל המקום  שאליו אתם רוצים להגיע.      ותמיד 
להגיד לעצמכם ׳רעיון יגיע׳, ׳נמצא דרך׳,     ׳אמצא לקוחות חדשים׳, 

׳אגייס אנשים טובים׳. כי ככל שתוכלו לשמור על רכבת מחשבות 
חיוביות,     כך המוח שלכם ימשיך לעבוד כדי למצוא את הצעד היצירתי 

הבא,     ואת הפתרונות היצירתיים שיקדמו אתכם, ולכן היעד שאתם 
מציבים גורם למיקוד הזה     וזו המשמעות של הצבת יעדים או מיפוי 

יעדים או הצלחה או התקדמות. מדובר בשמירה על מיקוד,   להביט אל 
מעבר למה שקורה כרגע   אל היעד שאתם עובדים לקראתו.

הצבת יעדים עוזרת ליצור קשרים נוספים במוחנו   וכך באים הרעיונות. 
כך שכאשר אתם ממשיכים להגיד לעצמכם שאתם יכולים, שתעשו, 

שתמצאו דרך, החזון שלכם מתחיל לקבל  צבעים ממשיים, ואתם 
מתחילים  לפתח אסטרטגיה ותוכנית פעולה    . זה הכוח בלהגיד "אני 

יכול/ה".   העניין הוא שגם ההיפך הוא הנכון.     אם יש לכם מחשבה 
שלילית,   ואתם ממשיכים להגיד שאתם גרועים במתמטיקה, או 

בשחייה,     שאין לכם לקוחות,   או שאתם גרועים במכירות, המוח משחרר 
כימיקל  אבל הפעם זה כימיקל שונה שנקרא קורטיזול.     הכימיקל 

הזה עוצר  בקצה הזרוע. הקורטיזול שמקושר לתחושות של עצבות     
ופחד, והוא לא ינסה למצוא פיתרון יצירתי שיקדם אתכם, להיפך, הוא 

יתחיל לחפש את כל הדברים שיכולים לאשר לכם שאתם לא יכולים 
והמחשבה תעצר על המסילה שלה.  

סרוטונין
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״מיפוי יעדים עובד  כי הוא מבוסס מדעית.     וזה מה 
שבאמת תפס אותי״ - דיאנה פייג׳



אז איך עובד מיפוי יעדים?  
מיפוי יעדים הוא מדע החשיבה החיובית. הוא מפעיל את תאי המוח 

כדי שתוכלו ליצור רכבת מחשבות, תוך שיתוף פעולה בין שני הצדדים 
של המוח, הצד הויזואלי והצד המילולי, כדי שיעבדו יחד לקראת 

היעד שלכם, כדי ליצור רכבת מחשבות מתמשכת, כך שאתם תמיד 
מתקדמים לקראת היעד שלכם.

ישנם שבעה אזורים במיפוי יעדים.  
1. חלמו. מה אתם רוצים להשיג ב-Forever השנה, שיהווה מדרגה 

למטרה הבאה. חשבו על מטרה שהיא קרש קפיצה. האם יש יותר 
ממטרה אחת? סביר להניח שכן. 

2. סדרו. רשמו את המטרות וסדרו אותן לפי סדר עדיפויות, כשאת 
המטרות אתם צריכים לכתוב בזמן הווה, למשל, ״אני מנהלת״.

3. ציירו. מצאו תמונות ואיורים שילוו את המילים. אל תגבילו את 
עצמכם, כי הכל אפשרי עבורכם בעתיד. המימד חזותי חשוב מאוד- 

התמונות, מטרתן להפעיל את המוח הימני    .
4. למה. זהו את הסיבות למוטיבציה. חשבו על שלוש הסיבות שלכם.   

כתבו אותן בראש הדף. וזה ממש חשוב, זה הקשר הרגשי שלכם, את 
המוטיבציה שלכם  אתם צריכים למצוא לבד, היא מגיעה מבפנים. 
5. מתי. ציירו ציר זמן. אתם רוצים שיהיה לכם את תאריך היעד 

והתאריך של היום בתחתית.
6. איך. אילו פעולות נחוצות? רשמו שלוש הפעולות שאתם יכולים 

לנקוט כדי לקדם אתכם אל היעד.
7. מי. מי ילווה או יעזור. מי יוכל לעזור לי להשיג את המטרה, עזרה 
של מי נדרשת לכם?   חבר? בני משפחה? מנטור? פקיד הבנק? חונך?

למפת היעדים שתבנו יש שני 
חלקים - צד מילולי וצד ויזואלי. 

אחרי שכתבתם ותיארתם 
כל אחד מהאזורים, אתם 

יכולים לאייר או לגזור תמונות 
ממגזינים ולהדביק, או למצוא 
תמונות אונליין וליצור קולאג׳, 
חפשו את הדרך שתהיה לכם 
נוחה כדי להביע את עצמכם 
מילולית וויזואלית בצורה הכי 

מדוייקת שאפשר.
 goalmapping.com אתר

מיועד בדיוק לשם כך.

אתר מפת היעדים
 . goalmapping.com -״היום אני משתמשת במפת היעדים ב

כשאני חושבת על עוצמת מיפוי היעדים, הרעיון הוא לעזור לכם, לחשוב 
את המחשבות הכי טובות שלכם, להרגיש הכי טוב שאפשר,   לעשות 

הכי טוב שאפשר  ולחיות הכי טוב שאפשר.״

מפת יעדים זה לא משהו שעושים באופן חד פעמי, הרעיון הוא 
להשתמש בהם בכל יום.  ״יש לי מפות יעדים מודפסות, הם על המראה 

בחדר האמבטיה, הם במטבח, הם בחדר השינה , זה דבר שהוא חלק 
מהחיים שלי.   הוא עוזר לי לנווט דרך האתגרים, זו העוצמה של מיפוי 

היעדים, כי זה מין מגדלור שכזה״ דיאנה מסבירה. ״ ולכן,  אם אתם 
בוחרים את המחשבות שלכם.   חשבו בגדול, חלמו בגדול כי הכל 

אפשרי״.

 

מפה מילוליתמפת יעדים מפה ויזואלית

למהלמהלמה

מטרה עיקרית

מן
ר ז

צי

איך

איך

איך

מי

מי

מי

יעד

היום

מטרה משנית

מטרה משנית מטרה משנית

מטרה משנית

 סרקו את הקוד או היכנסו ל: 
online.goalmapping.com/

dianapage
כמשווקים של Forever תוכלו ליצור 

מינוי ״ברונזה״ בחינם, שמגיע עם ספריית 
תמונות, סרטוני הדרכה, ותוכלו כמובן, 

ליצור את מפות היעדים שלכם.

הורידו מהספרייה שלנו את תרשים מפת היעדים 
)שמור תחת ״מדריכים״( או סרקו את הקוד
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לפעולהקריאה
קריאה לפעולה היא הדרך שבה אתם מעוררים אצל 

הקהל שלכם )לקוחות/מועמדים( תגובה מיידית לביצוע 
הפעולה אליה כיוונתם. 

מה תגידו ללקוח שיעודד אותו לרכוש מוצרי טיפוח?

יתרונות חשובים
• מחדשת את העור לעומק בלחות עוצמתית

• מצעירה עור עמום ועוזרת להילחם בסממני הזדקנות
• מחליקה את העור ומפחיתה את נראות האדמומיות 

• חושפת עור רך וגמיש עבור גוון פנים זוהר

)USPs( הצעות מכר ייחודיות
• מסכת ביו צלולוז היא המסכה המתקדמת ביותר מסוגה.

• ג'ל האלוורה הייחודי שלנו הוא למעשה חלק מהמסכה.
• תועלת דו-שלבית: מסכת ביו צלולוז הספוגה באלוורה והסרום 

העוצמתי על בסיס אלוורה שהמסכה טבולה בו.
• המסכה מיוצרת במפעל מתקדם המונע בכוח סולארי ללא טביעת 

רגל פחמנית, והיא ניתנת למיחזור באופן מלא.

רכיבי מפתח
• אלוורה

• צמח ערמונית הסוסים
• תה ירוק
• עשבי ים

כן

לא

האם ידעת שיש לנו סדרה של מוצרים לטיפוח העור 
המיועדת לתמוך בסוג העור הספציפי שלך? מסכת אלו ביו 

צלולוז היא מסכת פנים מתקדמת שמחדשת בעוצמה את 
אספקת הלחות לעור ומשאירה אותו בתחושה רכה וגמישה.

האם אנחנו יכולים לספר לכם קצת על מוצרי טיפוח העור 
העוצמתיים ביותר שקיימים כיום? מסכת אלו ביו צלולוז שלנו 
היא מסכת פנים מתקדמת ביותר השואבת את כוחה מאלוורה 

ומשאירה את העור שלכם בתחושה לחה, רכה וגמישה.

מרגישים את ההבדל בין 
שתי צורות המכירה? 

הראשונה מעוררת מחשבה 
אצל הלקוח בזכות הפנייה 
"האם ידעת?", ופונה אליו 

באופן מותאם אישית לצרכיו. 

וכשאתם רוכשים, אתם מקבלים לא אחת אלא 5 מסכות. חשבו על 
הפוטנציאל השיווקי הטמון בכך. השתמשו ב-4 מסכות ותנו אחת למישהו 

שיעריך את המתנה ויחזור לקנייה.

4 לשימוש 1 לשיתוף

Forever | מגזין פברואר 2021



Forever | מגזין פברואר 2021

 FBO 14 | להיות 

היעדים שלכםפיצול
בוודאי שמעתם אנשים שאומרים שהמפתח להשגת יעדים הוא ברצון האמיתי להשיג אותם. 

הלוואי והחיים היו פשוטים כל כך כל הזמן.
אחרי הכל, אי אפשר פשוט להחליט להצליח לרוץ מרתון השנה ולרוץ את כל 42 הקילומטרים ביום שלאחר מכן- לא משנה כמה אתם 

באמת רוצים. מחקרים אף מראים שהצבת יעדים גדולים מדי מייד בתחילת הדרך היא מתכון לכישלון. אבל אין משמעות הדבר שבלתי 
ניתן להגיע ליעדים גדולים במהלך השנה הקרובה. הסוד לשינוי המצב האישי הוא הצבת יעדים קטנים וברי השגה שמסתכמים לכדי 

שינוי בחייכם באופן גדול ומשמעותי.

איך ׳להתחיל בקטן׳ יכול לעזור לכם להשיג משהו גדול

סיעור מוחות לגבי יעדים
יכול להיות שיש לכם כבר בראש יעד מסוים, או שכמו 

רבים אחרים אתם רוצים אולי לעשות שינוי אבל לא 
מצליחים להחליט מהם הדברים שאותם בדיוק תרצו 
להשיג. הצבת יעדים לשנה החדשה היא הרבה יותר 
מסתם החלטה לעשות עוד כמה תרגילי ספורט או 

התחייבות לשים לב יותר לתזונה. הנה כמה תחומים 
בחיים שלכם שתוכלו לחשוב עליהם כשאתם חושבים 

לעומק על דרכים להפוך את השנה הקרובה לשנה 
שבה אתם משנים את מצבכם לטובה.

יצירתיות
האם זו תהיה השנה שבה אתם 

לומדים לצייר? אולי תמיד הרגשתם 
שיש לכם בראש ספר שרק מחכה 
שתכתבו אותו? חשבו על תחומים 
יצירתיים שרציתם תמיד לעסוק 
 בהם ונדחקו מחשבתית לאחור, 

 וכמו שאומרים- 
לכו על זה.

הנאה
האם זה מרגיש לכם כאילו אף 
פעם אין לכם די זמן לעצמכם? 

הציבו יעדים המשלבים פינוי זמן 
רב יותר בשבילכם. היעד יכול 

להיות שאיפה לחופשה שתמיד 
חלמתם עליה או לפנות עוד 

 מעט זמן בכל שבוע כדי 
 לעשות משהו שאתם

אוהבים.

נדיבות
הציבו יעד שיעזור לכם להפוך 

את העולם למקום טוב יותר עבור 
אחרים. זו יכולה להיות פעילות 

 התנדבותית רבה יותר או 
 תרומה לארגון 

צדקה חדש.

גופני
ישנן אפשרויות רבות להצבת 

יעדים בתחום הגופני, מהורדה 
של כמה קילוגרמים ועד פעילות 

 רבה יותר או בניית
מסת שריר.

הלך רוח
חשבו על הפחדים או החששות 
שלכם שגרמו לכם לעיכוב ואיך 

אתם יכולים להתגבר על המכשולים 
האלה. אולי אתם רוצים להשקיע 

בחשיבה חיובית יותר, לקיחת 
סיכונים רבים יותר או להקפיד 
להודות יותר על מה שיש לכם.

קריירה
האם אתם רוצים להפיק יותר 
מהעבודה שלכם? האם תמיד 

 חלמתם להקים עסק אבל 
 אף פעם לא גרמתם 

לזה לקרות?

חינוך
האם יש איזושהי 

יכולת שהייתם רוצים 
לפתח או תחום ידע 

שמעניין אתכם?
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שלכם
הציבו יעדים קטנים שמתאימים לחזון שלכם

מדובר ביעדים קטנים יותר שניתן לפרק אותם לפי ימים, שבועות או 
חודשים. חשבו עליהם כעל צעדים שיעזרו לכם להגיע לחזון שלכם. למשל, 
אם השאיפות שלכם קשורות לבריאות, חשבו על הדברים הקטנים שאתם 

יכולים לעשות כדי לבנות את המומנטום. התחילו בהחלפת ארוחה אחת 
ביום באופציה בריאה יותר. לאחר שהתרגלתם לזה, התחילו לחתוך בכמות 

הקינוחים. עשו הליכה של קילומטר וחצי שלוש פעמים בשבוע וכשזה 
מתחיל להיות קל, עלו לשניים וחצי קילומטרים.

שמרו על תיעוד
השתמשו בגיליון נתונים, אפליקציה או 

לוח שבעזרתם תוכלו לעקוב אחר היעדים 
שלכם ולסמן את מה שהשגתם. זה יעזור 

לכם לשמור על מוטיבציה ולעקוב אחר 
ההתקדמות שלכם.

היו מציאותיים
אל תיקחו על עצמכם יותר מדי עם היעדים הקטנים 
יותר שלכם. ודאו שהיעדים ניתנים להשגה בתחילה 
והפכו אותם לקשים יותר במשך הזמן. הצבת יעדים 

בלתי מציאותיים במיוחד בתחילת הדרך תוביל 
רק לאכזבה בהמשך, מכיוון שניסיתם יותר מדי 

מוקדם מדי. בנו את המומנטום וחגגו את הניצחונות 
הקטנים לאורך הדרך.

היו ספציפיים
הציבו יעדים מדויקים והוסיפו 

להם אפילו תאריכים וזמנים אם 
זה אפשרי בכדי ליצור תחושה 
של נשיאה באחריות. זה יספק 

לכם גם תיעוד של ההישגים 
שלכם, הישגים שבאמת יצטברו 
עם הזמן וישמרו על המוטיבציה 

שלכם להמשיך להשיג את 
היעדים הבאים.

אם החלטתם מה אתם מקווים להשיג, הגיע הזמן לתכנן ליישם את הכל. 
הנה כמה דברים שחשוב לזכור כשיוצאים לדרך.

פרקו לחלקים את היעדים הגדולים

הדבר הטוב ביותר בהצבת יעדים קטנים על מנת להשיג יעדים 
גדולים יותר הוא שקל יותר להתמודד עם כישלונות ולחזור למסלול. 

כשאתם מחמיצים יעד קטן אחד או יותר, אל תהיו קשים עם 
עצמכם. פשוט התחייבו להשאיר אותם בעבר ונסו חזק יותר כשאתם 

דוחפים קדימה, תוך מחשבה על התמונה הגדולה.

התמקדו  בהתקדמות שלכם, לא בעיכובים
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בירוק החיים

כאשר החיים גורמים לכם להיות בתנועה מתמדת, לא תמיד קל לעצור ולאכול פירות וירקות טריים. 
פעמים רבות מדי אנחנו שולחים את ידנו למזון מהיר ומעובד כדי להרגיע את הרעב. משמעותה של 

צורת אכילה שכזו על הדרך היא שאינכם מקבלים את החומרים המזינים הטובים שניתן לקבל רק 
מדיאטה עשירה בפירות וירקות. למרבה המזל, ישנה דרך לזכות במתנות שהטבע נותן לנו מבלי 

להתאמץ, לחתוך או לבשל.

"פוראוור סופרגרינס" הוא מוצר המספק עוצמה של מזונות-על ונוגדי חמצון חשובים כדי לעזור לתחזק 
את ההגנות הטבעיות של הגוף שלכם ולשמור על הביצועים שלכם בשיאם. כל מנה מספקת לכם תזונה 

עוצמתית בזכות תערובת מושלמת של אלוורה ויותר מ-20 פירות וירקות בכל אריזה. למזון העל המושלם 
הזה יש טעם נפלא והוא מתערבב היטב במים או במשקה החביב עליכם. תדלקו את היום שלכם בכוח 

הירוק שתוכלו למצוא רק בפוראוור סופרגרינס.

 שדרגו את אורח החיים הפעיל שלכם בעזרת 
תערובת אידאלית של יותר מ-20 פירות וירקות
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בירוק

תערובת דינמית של מזונות העל 
הטובים ביותר בטבע

על מנת ללכוד את העוצמה התזונתית שקיימת בפוראוור סופרגרינס, 
תרנו אחר מזונות העל העוצמתיים ביותר כדי לייצר משקה שנותן 

תועלת תזונתית פעילה, כזו שעוזרת לתמוך גם ברמת חומציות 
מאוזנת. כמות נכונה של בסיסיות וחומציות בגופכם עוזרת לכם 
להרגיש יותר אנרגטיים וערניים, ומקדמת את בריאות העצמות, 

השרירים ומערכת הלב וכלי הדם.
תערובת הירקות המוסיפים בסיסיות, כמו למשל תרד, קייל וברוקולי 

תומכת ברמת pH אופטימלית ועוזרת לשמור עליכם מאוזנים!
אבל זו רק ההתחלה בכל הנוגע לכמות המלאה של ירקות רבי השפעה 

ורכיבים צמחיים אחרים שאתם מקבלים עם פוראוור סופרגרינס. 
אלוורה עוזרת לכם להפיק יותר מכל רכיב תזונתי על ידי כך שהיא 

עוזרת לגוף לספוג אותם טוב יותר, עוזרת לעיכול ומקדמת אנרגיה 
טבעית.

תדלקו את שגרת האימונים שלכם 
עם פוראוור סופרגרינס 

בלי קשר ליעדי האימון שלכם או לרמת הכושר הגופני, פוראוור 
סופרגרינס מהווה את התוספת המושלמת לתיק האימונים שלכם. 

תערובת הירקות העוצמתית שלנו תומכת בכוח וסיבולת במהלך 
האימון ואפילו עוזרת להתאוששות השרירים לאחר האימון.

בין אם אתם מצטיידים לקראת אימון טוב או לריצה של סוף-שבוע, 
פוראוור סופרגרינס הוא מוצר שנותן לכם את הדחיפה התזונתית 

שאתם צריכים כדי להיראות ולהרגיש הכי טוב שאתם יכולים.

עברו לירוק, הורידו במשקל ותנו לגופכם תמריץ 
פעיל של מזונות על מהצומח.

שפרו את המשקה האהוב עליכם עם 
תוספת של מזונות-על

כל מה שאתם צריכים זה רבע ליטר מים ושקיק אחד של פוראוור 
סופרגרינס כדי ליהנות מתחנת הכוח התזונתית הזו, מה שהופך את 

המוצר הזה לדרך המושלמת לקבל את המזונות הירוקים שלכם בכל 
זמן ובכל מקום. המוצר מתאים גם באופן מושלם כתוספת של חומרים 

מזינים צמחיים למשקה האהוב עליכם.
נסו לערבב שקיק אחד של פוראוור סופרגרינס בשייק חלבונים עבור 

שילוב בין החלבונים לעוצמת מזונות העל הירוקים. אתם ממש תאהבו 
את הדרך שבה פוראוור סופרגרינס בטעם קרמי עשיר של פירות יער  

המשתלב נפלא עם טעם של שוקולד או וניל.
חוסר זמן לאכול פירות וירקות טריים הוא כבר לא תירוץ למחסור 

תזונתי. החיים של היום דורשים קצב מהיר, אך החיים לא מחכים לכם. 
הודות לפוראוור סופרגרינס, אתם יכולים לנצל את היתרונות של מעל 
20 פירות וירקות מבלי לפגוע בקצב החיים שלכם. אין דרך טובה יותר 

להוסיף מזונות ירוקים לשגרת היום שלכם.

עם סופרגרינס זה סופר-טעים
בעוד שלפוראוור סופרגרינס יש טעם נהדר עם מים, אל תחששו לנסות 

אותו בשילובים נוספים. נסו את אחד מהמתכונים האלה כדי לתדלק 
את הגוף שלכם ואת ההשראה שלכם!

המשקה הירוק שתגיעו איתו יותר רחוק 
רגילים לשתות משקה חלבונים אחרי האימון שלכם? נסו להוסיף 

בריאות לכוס משקה החלבונים וראו כמה רחוק תוכלו להגיע:
3/4 כוס משקה קוקוס

Forever 1/2 כוס משקה אלוורה ואפרסקים של
מנה אחת של פוראוור סופרגרינס

כף מדידה אחת של אבקת החלבונים האהובה עליכם 
חצי כוס קרח

ערבבו בבלנדר. פזרו פתיתי קוקוס מלמעלה ולרוויה!

ירוקולדה 
טיפול טרופי לבלוטות הטעם שלכם עם משקה דמוי קוקטייל בתוספת 

כוח של פוראוור סופרגרינס. המתכון הטעים הזה הוא כמו פיסת גן 
עדן בתוך כוס- מושלם לבילוי סביב הבריכה:

כוס משקה קוקוס
Forever 1/2 כוס ג'ל אלוורה של

מנה אחת של פוראוור סופרגרינס
חצי כוס של חתיכות אננס

 עררבו בבלנדר והוסיפו קרח. 
הוסיפו מטריה לקישוט, לגמו והירגעו.
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כיום אינסטגרם היא הרשת החברתית השנייה בגודלה עם יותר ממיליארד 
משתמשים פעילים. לכל עסק היום חשוב להיות במדיה החברתית כדי להגדיל 

את השפעת המותג שלו, להגיע לקהלים חדשים ולהגדיל מכירות. 
משפחת Forever משתרעת על פני יותר מ 160- מדינות. קבלו השראה 

מטרנדים ופוסטים נבחרים של לקוחות ומשווקים מישראל ומהעולם, וממה 
שהם עושים כדי לשתף את המוצרים הנפלאים של Forever וליהנות מכל 

 רגע. רוצים לשתף אותנו בחוויות שלכם? אל תשכחו לתייג אותנו
 !Forever_ולהשתמש בהאשטאג #גם_אני @foreverisraelHQ

#Skincare_Routine
הראו, אל תסבירו! 

אינסטגרם מבוססת על תוכן ויזואלי וחווייתי, ולכן שיתוף סרטונים ותמונות 
שלכם מנסים את המוצרים על עצמכם היא דרך נהדרת לקדם את עצמכם 

בפלטפורמה. קבלו השראה מסרטוני שגרת טיפוח עם Forever שתופסים 
תאוצה ברחבי האפליקציה. 

#Unboxing
אנבוקסינג- פתיחת קופסאות ואריזות של מוצרים- הוא אחד הטרנדים 

הבולטים של השנים האחרונות. איזו אריזה של מוצרי Forever הכי מרגש 
לקבל? ערכת הצעד הראשון? קלין 9? מארזי מתנה מותאמים אישית? ערכת 

סוניה? שתפו אותנו!

#AloeAroundTheWorld
זה התחיל מקמפיין שהושק בתחילת שנה שעברה, ונשאר בזכות שילוב של 
שני הדברים שמניעים רבים מאיתנו בעסק: אלוורה וטיולים ברחבי העולם. 

שתפו תמונות שלכם שותים או מחזיקים את משקה האלוורה האהוב 
עליכם בטיולים וביעדים מעניינים שאתם מבקרים בהם בארץ ובעולם ותייגו 

 .#AloeAroundTheWorld

#ForeverProud
השתמשו ב-ForeverProud# כאשר אתם משתפים סיפורים על ההשפעה 

שהייתה ל Forever-על חיי אנשים ועל הדרך שבה החברה והמוצרים עזרו 
לכם לעשות שינוי בחייכם.  

תמונה אחת שווה אלף מילים, לא 
כך? אינסטגרם היא דרך מהירה, יפה 

וכיפית לשתף את חייכם ואת מה 
שאתם עושים. 



ForeverIsraelHQ

@ForeverIsraelHQ
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ההבדלאתרואים

תמיכה בראייה בעולם הדיגיטלי
הטכנולוגיה שיפרה את חיינו בדרכים רבות מספור, אך העולם הדיגיטלי של היום לא 

תמיד עושה חיים קלים לעיניים. אנשים מבלים זמן רב יותר מאי פעם מול מסכי מחשב, 
סמארטפונים, טאבלטים וטלוויזיות. לפתרונות הנוחות האלה של העולם המודרני יש 

יתרונות רבים אבל יכולה להיות להם גם השפעה רעה על הבריאות שלנו.

הסכנות החבויות של החשיפה לקרינת אור כחול
לספקטרום האור יש טווח רחב. באזור הבטוח שלו האור הנראה מתקיים באנרגיה נמוכה. אולם 

בקצוות הספקטרום קיימים קרני אור שעלולים להזיק, כמו הטווח הכחול-סגול והאולטרה 
סגול. אור כחול הוא אור נראה באנרגיה גבוהה שנמצא ממש מתחת לאור האולטרה סגול על 

ספקטרום האור, ומצוי בתאורת מסכים ומכשירים דיגיטליים. קרינת אור כחול חודרת עמוק 
אל תוך העין ומחקרים מראים שהיא עלולה לגרום לאימוץ יתר של העיניים ובעיות בהתמקדות 

בטווח הקצר, ונזק פוטנציאלי למבנה הרשתית בטווח הארוך. המחקר מראה שלצד נזקים 
פוטנציאליים אלו, קרינה זו יכולה גם לשבש את השעון הביולוגי ולהפריע לשנת החלום 

)REM(, במיוחד אצל אלה שנוטים להשתמש במכשירים דיגיטליים ממש לפני השינה. לפי 
חברת המחקרים "נילסן", מבוגרים מבלים בממוצע 11 שעות ביום באינטראקציה עם מסכים 

דיגיטליים. בני נוער מעבירים בערך 9 שעות ביום מול מסכים וילדים בין גיל 8 ל-12 חשופים 
למסכים בערך 6 שעות בכל יום. בעוד שאין זה אפשרי בימינו להימנע מחשיפה מוחלטת 

לקרינת אור כחול, יש דרך מוכחת קלינית לעזור לעיניים שלכם לסנן את קרינת האור כחול 
ולהפחית את הנזקים שלה.
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את
E תמצית אוכמניותאבץבטא קרוטןויטמיןLutemax® 2020 C ויטמין

עתיד תוספי התזונה כבר כאן
"איי ויז'ן" מגיע ישירות מעתיד התוספים המיועדים לראייה, הודות לתוספת של החומר 

הנחקר קלינית "לוטמקס Lutemax 2020®( "2020(, מרכיב מוכח מחקרית ורב עוצמה 
זה מקדם את התמיכה בעיניים לרמה חדשה: הוא מסייע למערכת הראייה בסינון קרינת 

האור הכחול ממכשירים דיגיטליים, מסכי טלוויזיות ומקורות אור מלאכותי. המרכיב 
העוצמתי הזה מספק גם תמיכה מתקדמת לרשתית ולחלק הפנימי של העין, במיוחד 

למקולה, החלק האחראי לראייה החדה והברורה ולדרך שבה העין מבחינה בצבעים. לרכיבים 
תזונתיים הנקראים קרוטנואידים יש תפקיד מפתח בשמירה על בריאות העין. הגוף שלנו 

לא מייצר באופן טבעי את הרכיבים החיוניים האלה ולכן עלינו לקבל את הכמות המתאימה 
בעזרת תזונה מאוזנת. אולם, רוב הדיאטות מספקות כמות קטנה מדי מהנדרש, מה שהופך 

את תוספי התזונה המיועדים לראייה לבחירה נהדרת לקידום בריאות העיניים משום שהם 
מכילים את הרכיבים החיוניים הללו. ועדיין, רוב התוספים המיועדים לראייה מכילים רק 

אחד מבין שלושת הקרוטנואידים הדרושים- לוטאין. כדי לקבל את ההגנה הנדרשת בעקבות 
אורח החיים הדיגיטלי המודרני, העיניים שלכם זקוקות ליותר מאשר לוטאין בלבד. זו הסיבה 

 שפוראוור איי ויז'ן עם לוטמקס 2020 מכיל את כל שלושת הקרוטנואידים הנדרשים: 
meso-( ומזו-זיאקסנטין )RR zeaxanthin( זיאקסנטין-RR ,)lutein( לוטאין

zeaxanthin(. שלושת הקרוטנואידים האלה מגנים על העין מפני רדיקליים חופשיים 
ומסננים את קרינת האור הכחול בעזרת תיסוף חומרים מזינים הנמצאים בדרך כלל 

בפיגמנט המקולרי. מחקרים מראים שתיסוף של הקרוטנואידים האלה לא רק שמסייע 
בסינון האור כחול אלא עוזר גם להילחם ברדיקלים חופשיים ועשוי לעזור להגן על שחיקתה 

של המקולה עם הגיל. בנוסף ללוטמקס 2020, "איי ויז'ן" מכיל גם תמצית אוכמניות, את 
הוויטמינים C ו-E  התורמים להגנת התאים מפני התחמצנות ובטא קרוטן )ויטמין A(, רכיב 

תזונתי המצוי בגזר ובמזונות נוספים ותורם לבריאות מערכת הראייה.

Forever שיפרה את עוצמת הספיגה של בטא קרוטן עם תוספת של אבץ, אשר עשוי לתת 
לו זמינות ביולוגית טובה יותר. איי ויז'ן הוא התוסף היומי האידאלי לבני נוער ולמבוגרים מכל 

הגילאים שמבקשים לתמוך בראייה בריאה. שתי כמוסות ג'ל של איי ויז'ן בכל יום יספקו 
ויטמינים, כוח נוגד חמצון, חומרים צמחיים ורכיבים מתקדמים מדעית לתמיכה מלאה 

במערכת הראייה המתאימה לזמנים המודרניים

מסייע בשמירה על ראייה תקינה

מסייע בהפחתת הנזקים מקרינת 
אור כחול כתוצאה משימוש 

במכשירים דיגיטליים 

תומך ביעילות העיבוד החזותי

תומך בבריאות העין

קבלו תמיכה מושלמת לעיניים עם 
פוראוור איי ויז'ן

עתיד התמיכה בעיניים כבר כאן עם פוראוור איי ויז'ן. 
הוסיפו את הנוסחה פורצת הדרך הזו לשגרה שלכם כדי 

שתעזור לכם לסנן אור כחול, תשפר את זמן ההתאוששות 
מאור מסנוור ותתמוך במהירות העיבוד החזותי. זהו תוסף 

מהדור החדש שעוזר להילחם בעוצמה בתשישות העין 
ובלחצים האופייניים לתקופה שבה אנו חיים, תוך אספקת כל 
החומרים המזינים הדרושים לקידום בריאות כולל של העיניים.

"מהדרין"
Forever | מגזין פברואר 2021בהשגחת הרב בנימין פרוייבירט 
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החדש
הנורמלי

מייסד אפל, סטיב ג'ובס, אמר ששינוי הוא המניע העיקרי 
לחדשנות, כזו שיש לה את היכולת להניע את האנושות 

קדימה בקפיצות גדולות במקום בצעדים קטנים.

הסיפור של רובן בראבו, הוא סיפורם של מיליונים אחרים ברחבי 
העולם, שהחליטו לחפש הזדמנויות בתוך השינוי וגילו את הפוטנציאל 

האישי לחדשנות אישית ומקצועית. 
רובן הקים עסק ב-Forever ממש בתחילת 2020, מבלי להיות מודע 

לשינוי הגדול שעומד להתרחש בעולם. לרובן היה חבר שהתעסק 
בשיווק ישיר, והוא רצה לנסות את ההזדמנות הזו בעצמו לאחר שראה 

מקרוב את פוטנציאל ההצלחה.
הוא עבד קשה, התחיל לבנות עסק מצליח, וגילה שהעסק שבנה 

במהלך חודש אחד גדול מזה שאחרים מצליחים במשך שנה שלמה. 
רובן נפגש תדירות עם אנשים, המליץ להם על מוצרים וגילה שיש לו 

כישרון מיוחד לסוג כזה של עבודה.
אבל אז התפרצה מגפת הקורונה ותקנות הסגר נכנסו לתוקף בכל 

רחבי אירופה. בתחילה, רובן תהה איך העסק החדש שלו יוכל לשרוד. 
הפגישות שערך פנים מול פנים עם אנשים היו עמוד השדרה של 

העבודה שלו ואחד מהדברים בה שהוא הכי אהב לעשות. החלק הזה 
של העבודה הגיע לקצו כמעט בן לילה.

עם הצטברות האתגרים שנצבו מול העסק שלו, רובן התחיל להרגיש 
לא טוב ויצא חיובי בבדיקת קורונה. למרבה המזל הסימפטומים של 

המחלה לא היו חמורים אצלו כמו אצל רבים אחרים.
"אני מאמין שהעובדה שטיפלתי טוב בעצמי לפני, תוך כדי ואחרי 

התהליך עזר לי להחלים מהר יותר..." רובן אומר, "היו לי כמה 
סימפטומים אבל התאוששתי מהן ועכשיו אני מרגיש שחזרתי אפילו 

חזק יותר".
לאחר שלקח לעצמו מעט זמן להתמקדות בחזרה למוטב, רובן החליט 

ניראה כי העולם יחזור בקרוב לקדמותו, אך בינתיים הוא 
השתנה בדרכים רבות כל כך, ומסביב לגלובוס אנשים 

הסתגלו למצב נורמלי חדש.



Forever | מגזין פברואר 2021

החדש
הנורמלי

שהוא צריך להמשיך לדחוף קדימה את החלום שלו, החלום של עסק 
משלו, אפילו אם משמעות הדבר היא לעשות דברים קצת אחרת. 

הוא שם לב שהאילוץ להישאר תקוע בבית נתן לו הזדמנות לעבוד על 
כישורי המדיה החברתית שלו ועל בניית מערך העוקבים. הוא התחיל 

להרכיב סדנאות מקוונות עם לקוחות, שהתמקדו בתזונה נכונה 
ובאכילה בריאה.

"הסדנאות היו להיט", אומר רובן. "עשינו שתיים כאלה בשבוע ובכל 
פעם נכנסו אליהן כמעט 50 אנשים".

האילוץ של רובן להתמודד עם אתגר חדש ועם הצורך למצוא דרכים 
לחדש את דרכי הפעולה בעסק שלו, לא רק עזר לעסק של רובן לשרוד 

אלא אפילו עזר לו לצמוח. שלושה חודשים בלבד לאחר שהקים את 
העסק, הוא גילה שהוא מצליח להגיע לציוני דרך שניתן היה לחשוב 
שאין דרך להגיע אליהם בתקופה של מגפה כלל עולמית, ועדיין הוא 

הצליח להתאים את הטקטיקה שלו וללמוד כיצד לנצל בצורה הטובה 
ביותר את הטכנולוגיה כדי להמשיך ולשגשג.

כושר הסתגלות
בשנת 2020 למדנו לחיות בתוך סגר ולהתמודד עם כמה אתגרים 

חסרי תקדים. המחקרים מראים שההשפעה על בריאות הנפש הייתה 
אמיתית. סקר של "מרקט ווטץ'" מגלה שבשיא המגפה, 70 אחוזים 

מהעובדים המבוגרים הגדירו את תקופת הסגר כתקופה רוויית 
מתחים רבים יותר מאשר בכל חייהם המקצועיים. בסך הכל, 91 
אחוזים מהאנשים שעובדים מהבית דיווחו על תחושות של מתח 

שהוא בין מתון לקיצוני.
הורים עובדים היו צריכים לפתע ללהטט בין האתגרים בעבודה לאלה 

של הבית, אפילו לקחת על עצמם תפקידים של מורים במקרים רבים. 
לאחרים נפגעה אולי התעסוקה או שהם חשו אולי שאין להם הגנה 

מספקת ממקום העבודה שלהם.
אבל תקופות מאתגרות גם עוזרות לאנשים לפתח כושר עמידות 

ויכולת הסתגלות. אצל רבים מכם היכולת לעשות כמה דברים במקביל 
השתפרה ועכשיו אתם אפקטיביים יותר בכל מה שנוגע ליצירת סדרי 

עדיפויות והשלמת רשימת המטלות שלכם.
ייתכן שכמו רובן, פיתחתם כמה יכולות חדשות שיעזרו לכם להמשיך 

לצמוח מקצועית במצב הנורמלי החדש. חשבו על הדרכים שבהן 
למדתם להתגמש ואיך היכולת הזו להתאים את עצמכם תעזור לכם 

לבנות את העתיד שאתם רוצים.

נקודת השקפה חדשה
יהיה זה כמעט בלתי אפשרי להתקדם מבלי לנבור מעט בתוכנו כדי 

למצוא איך לנצל את הזמן שלנו בצורה הטובה ביותר. תקופות משבר 
עוזרות לחדד את המיקוד ולהבחין בדברים שאנחנו רוצים בהם באמת.

לאילו מסקנות הגעתם במהלך 2020? האם ישנם יעדים או חלומות 
שהחלטתם לדחות למועד מאוחר יותר? האם ביצעתם הערכה 

מחודשת של הקריירה שלכם ושל הדברים שאתם מקווים להפיק 
ממנה? או שהבנתם שאתם צריכים להכניס קצת יותר איזון לחיים 

שלכם כדי להגיע לסיפוק רב יותר.

האם ״הנורמלי החדש״ פה כדי להשאר?
בקרוב מגפת הקורונה תהיה מאחורינו, ובעוד שאסור אף פעם לזלזל 

בקשיים שרבים כל כך חוו, העולם התקדם בצורות שאין להתעלם מהן. 
חברות רבות יותר הבינו שעובדים יכולים להיות יצרניים באותה המידה 

כשהם עובדים מחוץ למשרד, ושרווחיות עדיין יכולה לעלות.
אבל לא רק כוח העבודה משתנה. החוויות שלכם עזרו לעצב אתכם, 

לשפר את ההסתגלות שלכם ולהפוך אתכם לאמפתיים ואדיבים יותר. 
השינויים האלה יישארו אתכם בוודאות ויהפכו אתכם לאזרחים טובים 
יותר של העולם עם הבנה ברורה יותר של מה שחשוב לכם ואיך אתם 

יכולים לממש את הפוטנציאל שלכם.
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הספרייה

איורים

לוגואים וחומרי מיתוג

מדריכים

מצגות

פרסומים

קטלוג וספר מוצרים

תמונות

מגזינים

פוסטים

פליירים

הספרייה
Forever הוקמה עם רעיון מרכזי והוא: לתת הזדמנות לכל אחד או אחת להרוויח 

לפי יכולתו. כדי להעצים את כישוריכם ולעזור למקסם את אפשרויות הפעילות 
שלכם, יצרנו את ״הספרייה״  שבה אנו שומרים חומרים שונים לשימושכם, מתמונות 

דרך מדריכים ופליירים ועד פוסטים שתוכלו לשתף ברשתות החברתיות. כך שאם 
ראיתם פוסט ואתם מעוניינים להשתמש בתמונה שהוצגה בו, היכנסו לספרייה, עברו 

לפרסומים ותחת ״פוסטים״ תוכלו למצוא את מבוקשכם. אנו ממליצים לכם לעקוב 
ולהתעדכן בחומרים שאנו מעלים לספרייה.  לפניכם דוגמאות לפוסטים:

ברוכים הבאים לספרייה!
רק שהספרייה שלנו ניראית קצת אחרת... היא ממוקמת בענן ויש בה קבצים, תמונות 

 ופוסטים שהעלינו, כדי שאתם תוכלו להשתמש בהם. לכניסה סרקו את הקוד 
https://bit.ly/2LVsCwe :או היכנסו ל
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דוגמאות לפוסטים

רמה 1 
גבריאלה סולימני

אודי ראב"ד
אולגה יקרסון
אולגה שרייבר

מרינה פרייב
ענת הירש

דר' יעל צורגיל
פריידי קצנלבוגן

רחלי מרגלית
שרה גריינמן
מלכה לנגזם
מיימונה אסי

מלכה הבר
שיינה זבילוביץ'

מלכה כהן
אנאס וושאהיה

ברכות לזוכים 
באתגר סידני:

ם!
לי

דו
הג

ם 
כי

זו
ה

רמה 3 
אסנת שמש שור

איילת מאיר
צופיה בן הרוש

הודיה בן עמי
תמר סלה

יהודית כהן
אביגיל אדלר
סוזן חוואג'יה

נחום זוהר
אלונה קומפנץ

יהודית לנדא

רמה 2 
שרה קלצקי

אורטל בן זכריה
אורה טובי
מרים ויבר

אסתר מרנץ
מרינה גמליאל

רחל בלימה נוסבוים
שכל עלה שנקצר בשדות האלוורה 

של Forever מפולט ידנית כדי 
להשתמש בכמות המקסימלית של 

הג'ל הפנימי של העלה?

ידעתםהאם 

אלוורה
פוגשת

כשהכוורת

הדרך שבה אתם מתאוששים ״
מכישלון תלויה לחלוטין 

בכם. אתם יכולים לאפשר 
לרגעי הנסיגה להשתלט 

עליכם ולשתק אתכם, או 
שאתם יכולים להשיל את 
כבלי הספק העצמי, כדי 

לצמוח מחדש ולהיות הכי 
טובים שאתם יכולים.

אקווי פרימפונג



Forever | מגזין פברואר 2021

 FBO 26 | להיות 

תאמינו בזה. תשיגו את זה. תחיו את זה.
האם אתם חולמים לטייל ביעדים יפהפיים בכל העולם? אז אתם לא 

 .Forever רוצים להחמיץ את תמריץ הכנס הגלובלי של
הכנס הגלובלי מכנס יחד בעלי עסקים של Forever מיותר מ-160 

מדינות כדי לגלות יחד מוצרים, לשמוע הרצאות על אסטרטגיות 
וטקטיקות לבניית עסק, לשאוב השראה מסיפורים מעצימים, לחזות 
בסיפורי הצלחה, ליהנות ממופעי בידור מדהימים ועוד. יש סיבה לכך 

שאנחנו אומרים שזה אירוע שאין כמותו!
הכנס הגלובלי של Forever הגיע לאנגליה, סינגפור, דרום אפריקה 

לאיחוד האמירויות ולדלאס. בכל שנה, תמריצי הכנס הגלובלי 
משתפרים. לא רק שהזכאים זוכים לחוות את התרבות המגוונת 

של משפחת Forever במהלך האירוע, אלא שהם זוכים גם לבקר 
במקומות חדשים ולבנות את העסקים שלהם באופן גלובלי.

הכנס הגלובלי כולל שבוע שלם של פעילויות ואירועים 

בהתאם לרמות הזכאות שלהם, כל FBO זוכה להשתתף במספר 
סדנאות, לקחת חלק במסיבות האקסקלוסיביות ולקבל הכרה על 

הבמה במהלך האירוע. אירוע זה הוא באמת ייחודי ומגיעים אליו כמה 
ממופעי הבידור הטובים בעולם, יחד עם דוברים מדהימים, כדי ליצור 

תופעה שכל אחד חייב להשתתף בה!

איך להשיג זכאות?
תקופת הזכאות – 1 בינואר עד 31 בדצמבר

ישנן שלוש רמות זכאות )1500, 2500, ו-5000( שאתם יכולים לשאוף 
להשיג. כל רמה מבוססת על סך כל ה-CC שהצטברו במהלך השנה. 

לכן, אם תשיגו 2000CC במשך 12 חודשי תקופת הזכאות, תהיו זכאים 
לרמת 1500.

מדיניות החברה מציינת גם שאפשר לשלב CC מכל המדינות שבהן 
יש ל-FBO קבוצה. כל CC שהצטברו מדרגות שאינן "מנהל" במהלך 
חודש שבו FBO איננו פעיל, וכל CC מנהיגות שנוצרו במהלך חודש 

 שבו FBO איננו זכאי לבונוס מנהיגות, לא ייחשבו לקראת הזכאות.
CC פעילים ייספרו בלי קשר לסטטוס הפעילות.

אתם יכולים גם להיות זכאים להשתתפות בכנס הגלובלי בתור "מנהל 
 בונוס היו"ר" )מתחת ל-1500(. 

קראו את המאמר הבא על זכאות בונוס היו"ר.

מה אתם מרוויחים?
כל רמת זכאות מזכה בדמי טיסה, לינה וארוחות למספר הלילות 

המצוינים במדיניות החברה. בנוסף, זכאים יקבלו כסף נוסף לבזבוזים 
שבו יוכלו להשתמש במהלך האירוע או בהמשך לאחר שובם הביתה.

ככל שרמת הזכאות שלכם גבוהה יותר, כך תקבלו יותר 
כסף לבזבוזים ויותר ימים לבלות באירוע.

ומה אם לא משיגים זכאות?
עדיין תוכלו להשתתף בכנס הגלובלי ולצפות בכיף מתרחש, אם 

באופן אישי או בשידור חי באינטרנט. בכל שנה, לכאלה שאינם זכאים 
יש את ההזדמנות לרכוש כרטיסים כדי להשתתף בשני ימי מופעים 

בכנס בסוף השבוע. הכרטיסים אוזלים במהירות ובדרך כלל מכירתם 
מתחילה בינואר. מאחר ואנו יודעים שרבים אינם יכולים להצטרף 

אלינו באופן אישי, נעביר בשידור חי מהאירוע את כל הבידור המלהיב, 
ההכרה והנואמים המרכזיים. זו דרך נהדרת לראות מה קורה ולקבל 

מוטיבציה להיות זכאים לכנס הגלובלי הבא.

חוויות מהכנס הגלובלי

הגלובליהכנס



5,000CC מעל

1,500CC מעל

נחמה מאיר

אנה בורבצב
 אפרת ויצמן

2,500CC מעל
תמה קופמן
הודיה פיין

יסכה ומשה סדובסקי

2,000CC מעל
אווה וד״ר יוסף שבתאי

אילת מרון
רייזי הלפרט

ימינה ליבשיץ 3,000CC מעל
זמירה מרון

8-10/4/2021
מקום חדש.

אותו כנס גלובלי.

ברכות לאלו שעשו את זה ב-2020

וכעת, המבט קדימה ל:

לרכישת כרטיסים:



היו״רבונוס 
תוכנית בונוס היו"ר שלנו מחזירה אחוז מסוים מההכנסה 

הגלובלית שלנו בכל שנה למובילים ובוני העסקים שלנו כדי 
לתגמל אותם על עבודתם הקשה ועל מסירותם.

השיגו זכאות ברמות 1, 2 ו-3 ותוכלו לחוות את העובדה של-
Forever יש את תכנית התגמולים הנדיבה ביותר בעולם! בונוס 

נוסף? תוזמנו לכנס הגלובלי ביעד אקזוטי כלשהו בעולם כדי לקבל 
את צ'ק בונוס היו"ר שלכם. לא יכול להיות יותר טוב מזה!

מה קורה באירוע בונוס היו״ר בכל רמה ואיך משיגים 
את בונוס היו״ר ? צפו בסרטון...

 לפני שמחלקים צ׳קים, חוגגים! 
צפו במסיבת בונוס היו״ר...

ישראל הצטרפה ב-2018 למועדון היוקרתי של 
בונוס היו״ר. קראו עוד...
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איך להשיג זכאות?
תקופת הזכאות – 1 בינואר עד 31 בדצמבר

כדי להיות זכאים לרמה כלשהי של תמריץ בונוס היו"ר, בעל עסק של 
Forever חייב לעמוד בדרישות הבאות לאחר שהוא מוכר כמנהל.

• להיות פעיל בכל חודש
• להיות זכאי לבונוס המנהיגות. )CC אשר מצטברים בחודשים שבהם 

FBO אינם זכאים לא יהיו כלולים בחישוב לזכאות לתמריץ זה(
Earned Incentive להיות זכאי לתוכנית •

ישנן שלוש רמות זכאות לבונוס היו"ר, אבל חשוב מכך- אם אתם 
זכאים ברמות 2 או 3, תקבלו גם את מנות הזכאויות מהרמות הנמוכות 

יותר. זה אומר שהתגמולים שלכם נערמים! זכרו שיש לעמוד בחלק 
מהדרישות במדינת הזכאות שלכם, בעוד באחרות ניתן לעמוד בכל 

מדינה שמשתתפת כדי להיכלל בחישוב לתמריץ.

מדינת זכאות: המדינה שבה עמדתם בדרישות הבסיס.

מדינה משתתפת: מדינה הזכאית להשתתף בתמריץ בונוס היו"ר 
על ידי צבירת 3,000CC לפחות במהלך 3 חודשים כלשהם בשנה 

הקלנדרית הקודמת ומספקת לפחות זכאי אחד לבונוס היו"ר.

 יש לצבור 700CC אישיים ושלא מדרגת מנהל• 
מהם 150 חייבים להיות חדשים.  

 יש לפתח דאונליין שמוכר כמנהל וצובר 600CC קבוצתיים • 
או יותר או דאונליין שזכאי לבונוס היו"ר  

 

 יש לצבור 600CC אישיים ושלא מדרגת מנהל,• 
מהם 100 חייבים להיות חדשים.  

 יש לפתח 3 דאונליינים שמוכרים כמנהלים, • 
כל אחד בדאונליין נפרד, במדינה כלשהי שמשתתפת.  

 

יש לצבור 500CC אישיים ושלא מדרגת מנהל  • 
מהם 100 חייבים להיות חדשים.  

יש לפתח 6 דאונליינים שמוכרים כמנהלים  • 
כל אחד בדאונליין נפרד, במדינה כלשהי שמשתתפת.  

מה אתם מרוויחים?
כל צ'ק בונוס היו"ר נקבע על פי מספר המניות )shares( שיש לכם 

.)global bonus pool( בקרן הבונוסים הגלובלית

איך זה עובד?
חצי מהקרן משולם לאלה שזכאים ברמות 1, 2 ו-3. שליש מהקרן 

משולם לאלה שזכאים ברמות 2 ו-3. ושישית מהקרן משולמת לזכאים 
ברמה 3.

הזכאים יתוגמלו במניה אחת לכל סך ה-CC שהצטברו במדינה 
הזכאית, בנוסף למניות שנצברו ע"י הזכאי הראשון לבונוס היו"ר בכל 

קו חניכה במדינה משתתפת כלשהי. כל חלק מהקרן יחולק בסך הכולל 
של המניות של כל אלה שהשיגו זכאות לחלק הזה, כדי לקבוע את 

הפקטור הכספי בחלק הזה. הפקטור הזה יוכפל במספר המניות של 
כל זכאי כדי לחשב את התשלום המגיע לו עבור התמריץ.

כשתקבלו את הצ'ק, החלק המרגש הוא לגלות כמה קיבלתם. אנחנו 
מכסים כל צ'ק שנמסר ומגלים את הבונוס שרשום בו רק כשאתם על 

הבמה במסיבת בונוס היו"ר שלנו!

נסיעה לכנס הגלובלי
בנוסף לצ'ק הבונוס שלכם,  אם אתם זכאים לבונוס היו"ר אבל 

להשגתם זכאות לכנס הגלובלי עם לפחות 1500CC בתקופת הזכאות, 
תקבלו מימון על הטיסות, הלינה והארוחות לחמישה ימים ו-4 לילות 

בכנס הגלובלי. כמו כן תקבלו כסף לבזבוזים שבו ניתן יהיה להשתמש 
באירוע או כשאתם מגיעים הביתה. הזכאים לבונוס היו"ר מקבלים גם 

לילה מיוחד לחגוג את ההישג שלהם במסיבת בונוס היו"ר.

בונוס היו"ר הוא אחד מהתמריצים הטובים ביותר שיש 
ל-Forever להציע. התחילו לתכנן והפכו את השגת בונוס 

היו"ר ליעד שלכם!

פרטים נוספים על הזכאות ניתן למצוא בחוברת הנהלים שלנו 

 רמה 

2

 רמה 

1

 רמה 

3

יסכה ומשה סדובסקי
זמירה מרון

ימינה ליבשיץ
נחמה מאיר
תמה קופמן

הודיה פיין
אפרת ויצמן
סוזן חואג'יה
רייזי הלפרט
יהודית לנדא

ה-FBOs שזכו השנה בבונוס יושב הראש
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מניע אתכם?מה
בין אם המכונית שלכם היא סמל סטטוס או חלק 

מהמשפחה, אתם יכולים להרגיש נפלא עם ההרפתקה 
הבאה שלכם עם תמריץ Forever2Drive אותו ניתן 

להרוויח. עם תמריץ זה, תוכלו להרוויח כסף כדי לקנות את 
רכב החלומות, סירת החלומות, אופנוע החלומות או כל דבר 

אחר שאתם חולמים עליו!

רמה 1
מלכה כהן

יהודית לנדא
יהודית כהן

אמנון ראובני
רחל בלימה

מרים ויבר
אנאס וושהיה

רמה 2
סוזן חואג'יה

אלונה קומפנץ

רמה 3
רייזי הלפרט

יסכה ומשה סדובסקי

ברכות לזכאים ל

איך להשיג זכאות ל-

תקופת הזכאות – שלושה חודשים רצופים

 Forever-על בעל עסק ב ,Forever2Drive כדי להשיג זכאות לתמריץ
להשיג כמות מסוימת של CC בחודשים עוקבים.

חודש שני – 100  |  חודש שלישי – 150 רמה 1   חודש ראשון – 50  |   
רמה 2   חודש ראשון – 75  |  חודש שני – 150  |    חודש שלישי – 225
חודש ראשון – 100  |  חודש שני – 200  |  חודש שלישי – 300 רמה 3 

!Forever2Drive כך תוכלו להרוויח יותר בונוס ,CC ככל שתצברו יותר

ומה החלק הטוב ביותר? תוכלו להיות זכאים לרמת תמריץ 
גבוהה יותר לאחר שתשלימו את חודש הזכאות השלישי שלכם. 

פרטים נוספים על הזכאות ניתן למצוא בחוברת הנהלים.

דוגמה, אם אתם זכאים לרמה 1 של Forever2Drive בינואר, פברואר 
ומארס, אתם יכולים להיות זכאים לרמה 2 או 3 באפריל! לאחר שהשגתם 

זכאות, תקבלו תשלום על Forever2Drive במשך 36 חודשים.

כדי לקבל את הבונוס במלואו במהלך תקופת הזכאות, אתם חייבים 
להמשיך להשיג את רמת המכירות מהחודש השלישי שלכם. אל תשכחו 

שה-CC שהצוות שלכם צובר נספרים גם הם בחישוב הכללי שלכם!

}
צפו בסרטון הסבר על

Forever2Drive תמריץ
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צפו בסרטון הסבר על
Forever2Drive תמריץ

מן הכלליוצאות
אחד הדברים הכי יפים ב-Forever הוא האופן שבו כל 

אחד יכול לקחת את ההזדמנות העסקית לכל כיוון שיחלום 
עליו- אין גבול לאפשרויות. אפשר להתחיל בה כעיסוק 

צדדי שניתן להצמיח לאט לאט לדבר גדול יותר. למי 
שמוכן להשקיע עבודה וזמן, הפוטנציאל להצליח ולהצמיח 

עסק משגשג בלתי מוגבל. ב-Forever ישראל, כל שנה 
אנחנו מתרגשים מהישגים יוצאי דופן של משווקים 

שמוכיחים שב-Forever, השמיים הם הגבול. 
הכירו שלוש משווקות שהפתיעו אותנו השנה, וקבלו 

השראה מסיפורי ההצלחה המדהימים שלהן.

"זו מתנה מאוד גדולה שקיבלתי: להכיר 
את הכוחות שלי מחדש." 

מלכה כהן, מנהלת בכירה
7 חודשים בחברה, Forever2drive רמה 1

למה הצטרפת ל-  Forever ומה הניע אותך להתקדם?
הסיבה האמיתית להצלחה הבלתי רגילה שהיתה לי היא באמת רק מכח 

האמונה וברכה של רב שבעלי ישקיע בלימוד התורה ובזכות זה המצב 
הכלכלי יסתדר. למדתי אדריכלות ועבדתי בעבודות משרדיות 8 שעות 

ביום, אך המשכורת שלי הספיקה לנו רק בשביל לחיות את היום יום בלי 
חזון והתקדמות. באיזשהו שלב החלטתי לפתוח עסק עצמאי, אבל לאחר 

שנה וחצי העסק הגיע למצב שהוא גוסס, וזה אומר צבירה של חובות 
כל חודש במשך חצי שנה. חוץ מזה, יש בית עם ילדים, ומשכנתא ורכב 

ובעל אברך, כל חודש בעצם צברנו עוד ועוד חובות, הרגשתי סוג של 
חוסר תקווה כי לא הצלחתי לראות איך אני מעלה את העסק שלי על 

דרך המלך בלי לבזבז המון כסף על פרסום ויועצים עסקיים. ואז התחילה 
הקורונה שבאמת פירקה את הכל, אבל הבנתי שמהתחתית אפשר רק 

לעלות והחלטנו שאנחנו מתחילים לחפש אופציות חדשות. הגענו למודעת 
דרושים: עסק עצמאי מהבית עם ליווי והדרכה, בלי סיכון כלכלי, והוא היה 

נשמע לנו טוב. הגענו לפגישה להצגת העסק. 
הפגישה נתנה לי הרגשה שיש בעסק הזה פוטנציאל להרבה הצלחה, שכל 

אחד יכול, ושיש כאן הזדמנות להגיע לרווחים שאנחנו צריכים- 10,000 
ומעלה. היינו מכוונים לזה מהרגע הראשון. בפגישת התכנון הספונסר שלי 

רייזי הלפרט הסבירה לי טוב מאוד את העניין של העסק- איך בונים ואיך 
מתקדמים- לא רק על המוצרים ואיך למכור לסבתא ולדודה, אלא ממש 

איך להתקדם, איך להגיע ליעדים. אמרתי לעצמי, עד סוף החודש הראשון 
אני עושה 5cc, אני חייבת. הייתה לי תחושה של דחיפות מטורפת, בעיקר 
כי עמדתי ללדת בקרוב. הייתי בלחץ להספיק כמה שיותר עד הלידה, מה 

שהכניס אותי לפוקוס על היעד והקפדה על מכירות, צירופים וקידום צוות. 
חשוב לציין שאני עבדתי- לא חיכיתי לשום משווקת שתעשה לי CC. אם 
הייתי צריכה לסגור 25cc, או  50cc- יעד מטורף שהצבתי לעצמי בחודש 

השני שלי בעסק בשביל להגיע לדרגת ראש צוות בכיר- לא חיכיתי לאף 
אחד. זה אומר ש-50cc חלקי 30 ימים זה יוצא ככה וככה, כל יום אני 
  CC-זו הדרך. הדגש באמת היה על ה .CC צריכה לעשות ככה וככה

האישי, וכך גם קידמתי את הצוות. כשהצוות שלי ראה, ואו, היא סוגרת 
ראש צוות, אח"כ ראש צוות בכיר- זה בעצם תמרץ אותם. את הדוגמה 

להובלה, את לא מחכה שמישהו יעבוד בשבילך.  ובעזרת ה' תוך 
שלושה חודשים סגרתי מנהל! 

זה לחץ מטורף, האדרנלין גבוה, עשייה, עשייה, עשייה, עם המון תמיכה של 
בעלי שהאמין בי, שנתן לי את הכוח ועזר לי המון. וגם כוח הרצון המטורף 

שהקב"ה נטע בי: תמיד היה לי כוח רצון, אני מאוד כזאת. עם מהלך החיים 
קצת שכחתי את הנתונים הטובים האלה, ופתאום זה חזר לי. האדרנלין 

הזה של היעד, של להגיע למטרה, הוליד בי את נקודות האופי שהיו בי 
מחדש. חוץ מהכסף, זו מתנה מאוד גדולה שקיבלתי: להכיר את הכוחות 

שלי מחדש. 

איך הצלחת להשיג את בונוס הרכב?
אחרי הלידה ניסיתי לעבוד וניסיתי לנוח, עם תינוקת שעושה לי לילות אבל 

על הצוות שלי לא ויתרתי. בשלב הזה לא הייתי מכוונת לבונוס רכב: לעשות 
100cc ,150cc, אבל כן הייתי מאוד מכוונת על הצוות שלי ולקדם אותו 

ואת עצמי. אבל הייתי אחרי הכל אחרי לידה... לא הייתי בדרייב המטורף 
שבו הייתי לפני כן. ואז הגעתי ל-92cc, וחודש אחרי כן ל-150cc, ופתאום 
בונוס הרכב נראה קרוב מתמיד, בזכות פעילות נכונה של הקבוצה. אבל 
הייתי צריכה עוד חודש נוסף של 150CC - ואני סוגרת את זה. לא יכולתי 

לדמיין את תחושת ההחמצה, שלא אגיע ליעד שלי! זה באמת היה שואב 
ממני יותר אנרגיה מאשר העבודה הקשה. ושוב, גייסתי את הכוחות שיש 

לי בארסנל והתחלתי להילחם. אני זוכרת שאמרתי לספונסר שלי שאני 
מרגישה בשדה קרב, אבל החלטתי שאני נלחמת עד הסוף. דרבנתי את 

הצוות שלי לעשות 4cc, עזרתי למשווקות מדורות רחוקים ממני בסגירת 
צירופים, וברוך השם הגעתי ל150cc- הזה וסגרתי את בונוס הרכב. ב"ה 
7 חודשים אחרי שהצטרפתי לחברה. התחושה הזאת שב"ה כבשתי את 
היעד ולא החמצתי אותו היא הרבה יותר שווה. את זה אני תמיד אומרת 

לכולם: תעשו, תעבדו, כל עוד הנר דולק אפשר עוד לתקן, אפשר עוד 
להתקדם- אחר כך פשוט תצטערו שלא עשיתם את זה.  
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 FBO 32 | להיות 

"אם אני רוצה שהמנהלים שלי ישקיעו 
בעסק שלהם, אז אני קודם כל צריכה 

להשקיע בשלי"

ריזי הלפרט, מנהלת בכירה
מקום ראשון במחזור עסקי NM לשנת 2020 

?Forever-איך התחלת את העסק ב
לפני שהגעתי ל-Forever הייתי בהוראה והחלטתי שאני רוצה לשנות 
כיוון. חיפשתי את מה שיאפשר לי להיות אמא לילדים, עבודה שמצד 
אחד לא יוצאים אליה מוקדם וחוזרים ממנה מאוחר, ומצד שני תהיה 

משהו יציב ובטוח. בתוך החיפושים הגעתי לפגישה שהציעה את העסק. 
לא הכרתי כלום, אבל הבנתי שיש פה משהו טוב. בשבוע הראשון הייתי 

בהדרכה במשרדים של החברה וזה נתן לי אופק: ראיתי מנהלות, הבנתי 
שזה עסק גדול. חיפשתי משהו "בקטנה" ופתאום הבנתי שזה יכול לתת 

לי את האופציות שאני מחפשת, לנהל עסק גדול ועדיין להיות עם כל 
כך הרבה תחושה של חופש. מצד אחד אני עובדת המון, והרבה שעות, 

אבל אני בוחרת כמה לעבוד, מתי להתחיל ומתי לסיים, ואני יכולה 
להיות גמישה עם הרבה דברים. אני מצליחה להכניס ביום-יום כל כך 

הרבה דברים שנשים שעובדות במשרות רגילות לא מבינות איך אני 
מצליחה להספיק את הכל. 

כבר בהתחלה כיוונת לעסק גדול? 
אז זה מה שמעניין – בכלל לא הלכתי על משהו "גדול". באתי בשביל 

3000 שקל בחודש, הכנסה נוספת. משהו מהצד, בינתיים, עד שאמצא 
את העבודה שלי. אבל כשראיתי את האנשים שמתקדמים באימונים 

ובהדרכות הבנתי את הפוטנציאל והחלטתי ללכת על זה. 
יש את המשפט הבנאלי שכולם אומרים "אם אחד יכול אז כולם 

יכולים", היום אני אומרת זה לא שרק "אחד יכול". אם כל כך הרבה 
יכולים- ב"ה יש לנו היום כל כך הרבה דוגמאות- אז באמת כולם יכולים. 
מה שזה דורש זה סבלנות והתמדה. זה תמיד להיות עם הפנים קדימה, 

לחשוב על השנתיים קדימה, לתת לזה את הזמן ובזמן הזה לעבוד, 
לעבוד, לעבוד. כל שלב חשוב וכל חלק משמעותי, אפילו כל הכישלונות 

כביכול. כל האנשים שאומרים לי "לא", שלא רוצים להצטרף אלי, לא 
מעוניינים במוצרים או לא מגיעים לפגישה העסקית שקבעתי, אלו הן 

בדיוק ההתקדמויות. אלו השלבים בסולם שאי אפשר לדלג עליהם אם 
רוצים לעלות למעלה. אנשים אמרו לי לא, אבל אני אומרת אוקיי, אני 

עשיתי את שלי והתקדמתי. זה חלק מהבנייה, זה חלק מהתהליך. 

 ?Non manager-מ CC מה החשיבות של
אחרי שהגעתי למנהל, יעד ענק ב-Forever ואחד היעדים הגדולים של 

המון מאיתנו, הסתכלתי על העסק שלי והבנתי שמנהל זה לא אומר 
להפסיק לעבוד. הבנתי שמנהל בנוי משני מדדים: עשייה אישית ושל 

הקבוצה, ואם אני רוצה להמשיך לגדול, אני צריכה להמשיך עם העשייה 
האישית שלי. מה שיפה ב-Non manager זה שזה מגיע מהעבודה 
האישית שלי. זה לא שיש לי 10 מנהלים מאוד מיוחדים בקבוצה שלי 

שעושים לי הרבה CC, זה להמשיך לעבוד כאילו אני בונה את המנהל שלי 

מהתחלה: אני בונה צוות, אני מגייסת. אני מבינה גם שכל יעדי ההמשך 
שלי קשורים לזה- אם אני רוצה מנהל נוסק, אם אני רוצה עוד מנהלים, אם 
אני רוצה לגדול ואם אני רוצה להרוויח. והכי חשוב: אם אני רוצה לקדם את 
הצוות הקיים שלי. הטעות שלנו לפעמים כמנהלים וכמשווקים היא לחשוב  
שברגע שיש לנו צוות אנחנו רק צריכים לקדם אותו, ואפשר להפסיק לצרף 
אנשים חדשים. אבל צריך להבין שזה בדיוק הפוך: אם אני רוצה לקדם את 

הצוות הקיים אני צריכה להוות דוגמא ולהמשיך לעשות בעצמי, להגדיל 
את ה-NM שלי. לצרף כל הזמן, ואז כולם לומדים ממך איך לעשות את זה. 

 NM-אני מבינה שאם אני רוצה שהמנהלים שלי ישקיעו בעסק שלהם, ב
שלהם, אז אני קודם כל צריכה להשקיע בשלי. 

"הצוות שלי ואני זה שלם אחד, אנחנו 
משפחה אחת ויש לנו כלל: אחד בשביל 

כולם וכולם בשביל אחד"

אלונה קופמנץ, מנהלת 
10 חודשים בחברה, Forever2drive רמה 2

מה הניע אותך להצטרף ל-Forever ולהגיע להישגים שלך כל כך מהר?
כשהתחיל הסגר הראשון מצאתי את עצמי, קוסמטיקאית רפואית, 
ללא הכנסות אבל עם הרבה הוצאות: שכ"ד של הקליניקה, שילומי 

ההלוואות לציוד, תכשירים קוסמטיים ועוד... היינו צריכים לחיות על 
משהו והחסכונות שלי, שהספיקו רק לחודשיים, עמדו להיגמר. הבנתי 
שאם לא ארים את הכפפה אז אמצא את עצמי במצב לא טוב בכלל- 

ואצטרך לסגור את העסק שלי. אני בן אדם כזה שבשבילו לשבת בבית 
ולקטר זו לא אופציה, אז פשוט התחלתי לפעול ולחפש הזדמנויות 

חדשות כבר בימים הראשונים של הסגר. נזכרתי שלפני שנה חברה שלי 
דיברה איתי על סוג של עסק ואני דחיתי את ההצעה כי הייתי מוצפת 
עם העבודה שלי. הרמתי אליה טלפון, היא שלחה לי סרטון, ענתה על 
כל השאלות שלי וחשבתי לעצמי- איך לא הבנתי את זה?! לפני שנה 

הייתה לי הזדמנות מצוינת להרוויח כסף נוסף, שמעולם לא הפריע לאף 
אחד. נרשמתי ל-Forever, התחלתי ללמוד )הרי כל דבר צריך ללמוד 
קודם כל( והתחלתי לעבוד במקביל. באותו חודש הפכתי לראש צוות, 

בחודש הבא הפכתי לראש צוות בכיר, וכעבור שבועיים הפכתי למנהלת. 
וכך, לאחר 2.5 חודשים בחברה, אני מנהלת! כעבור חצי שנה סגרתי 

Forever2drive ברמה הראשונה וחודש לאחר מכן, בדצמבר, ברמה 
 ,Eagle Manager השנייה. במהלך תקופה זו סגרתי את כל התנאים של

גידלתי תחתי מנהלת אחת והחודש עוד משווקת שלי סגרה מנהל. 

ואו! מה את עושה שאת והצוות שלך מתקדמים כל כך מהר? 
זה פשוט: הצוות שלי ואני זה שלם אחד, אנחנו משפחה אחת ויש לנו 

כלל: אחד בשביל כולם וכולם בשביל אחד. אנחנו עובדים גם לפי תוכנית: 
הדרכות חובה לאנשים חדשים שמצטרפים, למתחילים ולכל הצוות, בכל 
שבוע, באותו זמן. ההדרכות שלנו עוזרות לכולנו להבין לאן אנחנו הולכים 

ומה אנחנו עושים כדי להגיע לאן שאנחנו רוצים להגיע. אני מאחלת לכל מי 
שלומד עכשיו על ההזדמנויות האלה- אל תחמיצו את ההזדמנות שלכם, 
אולי זו ההזדמנות שחיפשתם כל כך הרבה זמן- זה יכול לשנות את חייכם!
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נוסקים מעלה.
בעלי דרגת EM הם דוגמה ל-FBO’s שלנו אשר מסורים לבניית 

העסק שלהם ועוזרים לאחרים להיראות ולהרגיש טוב יותר.
העוצמה שבהשגת דרגת EM היא במה שהיא עושה לעסק שלכם- 

ע"י עזרה לאחרים להשיג את החלום שלהם ב-Forever, אתם יכולים 
לפתח את העסק שלכם עם פוטנציאל גדול יותר. משמעות הדבר 

היא בונוסים גדולים יותר, צוות גדול יותר, הכנסה קמעונאית גדולה 
יותר ועוד.

בעלי דרגת EM מוזמנים גם כל שנה לנופש EM להדרכות, הירגעות 
ויצירת קשרים עם מובילים אחרים בעסק!

67%
 EM מבעלי דרגת

מתקדמים ומשיגים 
 את תמריץ 
בונוס היו"ר

איך להשיג זכאות?
תקופת הזכאות – 1 במאי עד 30 באפריל

כדי להשיג זכאות, FBO חייבים לעמוד בקריטריונים הבאים:

להיות פעילים  וזכאים לבונוס מנהיגות בכל חודש.  •

לצבור לפחות 720CC בסך הכל, מהם על 100 לפחות   • 
להיות מדאונליינים חדשים שנחנכו באופן אישי.  

לחנוך באופן אישי ולפתח לפחות שני דאונליינים   • 
עם ראשי צוות חדשים  

כדי להשיג זכאות, FBO חייבים לעמוד בקריטריונים הבאים:

 מנהלים בכירים – בעל דרגת EM אחד בדאונליין 
מנהלים נוסקים – 3 בעלי דרגת EM בדאונליין

)מידע לגבי דרגות נוספות ניתן למצוא בחוברת נהלים(

מה אתם מרוויחים?
בעלי דרגת EM מוזמנים לנופש EMR בכל שנה, שם הם נהנים 

 ,Forever-מהדרכות מתקדמות ממנהיגים ומבעלי עסקים מובילים ב
יוצרים קשרים ומחליפים טיפים עם מנהיגים גלובליים אחרים, נוסעים 

ליעדים אקזוטיים ומרגשים חדשים ומקבלים הכרה על ההישגים שלהם 
.Forever בעולם של

המשמעות של להיות בעלי דרגת EM היא להיות חברים בקבוצת 
העילית של משפחת Forever. כבעלי דרגת EM, בעלי עסקים של 

Forever עשויים להיקרא להעביר הדרכות באירועים גלובליים, לחלוק 
רעיונות עסקיים עם צוות המנהלים ותהיינה להם הזדמנויות נוספות 

להגביר את השפעתם.

דרגת EM ונופש EMR מהווים קרש קפיצה חיוני לכל מי 
שבונה ברצינות את העסק שלו
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בצמרתבצמרת
FBOs

נובמבר 2020
נחמה מאיר

יסכה ומשה סדובסקי
רייזי הלפרט
סוזן חואג'יה
זמירה מרון

ימינה ליבשיץ
אנאס וושיה

הודיה פיין
תמה קופמן

אלונה קומפנץ

דצמבר 2020
אלונה קומפנץ

יסכה ומשה סדובסקי
אנאס וושיה

מרים ויבר
אפרת ויצמן

יהודית לנדאו
סולימן סאפאדי

ימינה ליבשיץ
זמירה מרון

סוזן חואג'יה

NM-עם מחזור ה FBOs-ה
הגבוה ביותר בחודשיים האחרונים

NM-עם מחזור ה FBOs-ה
הגבוה ביותר לשנת 2020

דצמבר 2020
נחמה מאיר

יסכה ומשה סדובסקי
זמירה מרון

אלונה קומפנץ
תמה קופמן

הודיה פיין
רייזי הלפרט

ימינה ליבשיץ
סוזן כואג'ה

יהודית לנדאו

נובמבר 2020
אנאס וושיה

אלונה קומפנץ
מלכה כהן

סוזן חואג'יה
ימינה ליבשיץ

רחל בלימה
יזן וושיה

אפרת ויצמן
נחמה מאיר
זמירה מרון

ה-FBO עם המחזור הקבוצתי
הגבוה ביותר בחודשיים האחרונים

מקום ראשון - נחמה מאיר

מקום שני - תמה קופמן   

מקום שלישי - הודיה פיין

מקום ראשון - רייזי הלפרט

מקום שני - אפרת ויצמן   

מקום שלישי - נחמה מאיר

ה-FBOs עם המחזור הקבוצתי
הגבוה ביותר לשנת 2020 ציפי אדלר

פנינה אלופי
חנה עמרני
אודיה כהן
אסתר כהן
שירלי כהן

שלווה דדוש
מוריה אלחרר
אהרון פרקש

דנה פילבר
חיה פינקל
שושי פישר
מיטל גבאי

יוכי גבריאלוב
שרי גלדסילר

חני גטר
לאה הלוי

נינה קוסאץ'
חנה קוט

מלכה קרויס
ביילה למפין
חנה לנדאו

מיכל לוי
ציפורה ליכטנשטיין

דפנה ליבנה
חנה מושייב

חנה נוסבאום
טל אורן

חנניה רותם
ברכה סגל

עליזה סאלי
יובל שורשן

הדסה סיאני
ורד סיגל

אדוה סינגר
לבנה טוב

סוזן וואג'ה
אחמד ראג'ד
אחמד רולה
רחל אייזנבר

אילה אלבוים
מוחמד אלאלסה

סיגל אשכנזי
יעל בינשטוק

נטליה בולדוייב
מלכה בריקמן

רות דור
שרה פרבר

גלינה פטיקוב
לאה פרידמן

שולמית פרידמן
פייגי גפני

חני גוטליב
שרה הלפרין

דליה ג'ין
לוטם כץ

רוקסן קימיגר
מור להב
נעמה לוי

נטע לוי
רוזי לואי

אדל פריאנטה
חיים פטליאר

רחל צוברי
גיטי רייזמן

אידל רובבינסקי
דבורה סלמון
בתיה שרייבר
שושנה שלוש

מרגלית שימשי
רויטל טיירי

סיגלית יפתח
אבדל רחמן אבו דהים

אביבה אהרון
אינה אלטמרק

ירדן אלוש
שרה אמר

שפרה בן צדוק
לאה ברנשטיין

הלינה צ'רנישובה
אפרת כהן
חביב כהן

חנה ארנברג
בתיה פרידמן

לאה גנזל
אורה גלעדי 

אלינור גרץ
רות הראל

תהילה קטיפיאן
עופרה מלכה

כוכבה נעמן
סלבה פרוס

מלכה רכטשפר
שרה סעדי
רעות שבח

יהודית סברובסקי
טניה טרסוב

נחמה ווין
רות ידגרי
רייזי אפל

שמחה איילי
ליאור ברטל

לאה בת
גיטי בטלמן

שרה בסברודה
מיכל ביבי
זהבה כהן

נעמה דניאל
מלכה דיאמנט

חוה גרליץ
ויקטוריה גרשנוביץ
מרגריטה גולוביזנין
חנה לאה איינהורן
שרה קירשנבאום

רות קופמן
אלה קוטוב

קרן כבודי
ויטי לוינזון

גולדי לוי
נחמה ליפשיץ

רבקה יעל ליזמי
סולימן סאפאדי

נעמה מייל
אלכסיי מרקין

סילביה מטוסביץ
ג'קלין מקאבל

רבקה נחום
אירנה נוסצ'נקו

שמואל אוסטרליץ
ויקטוריה אוסטרובסקי

חיה סגל
ציפורה סגל
לאה שמש
הינדי וייזנר
פש וילנצקי

ימית יואב
לובה זיידינר

4CC בשלושה חודשים ברציפות בפעם הראשונה
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דצמבר 2020
אלונה קומפנץ

יסכה ומשה סדובסקי
אנאס וושיה

מרים ויבר
אפרת ויצמן

יהודית לנדאו
סולימן סאפאדי

ימינה ליבשיץ
זמירה מרון

סוזן חואג'יה

דצמבר 2020
נחמה מאיר

יסכה ומשה סדובסקי
זמירה מרון

אלונה קומפנץ
תמה קופמן

הודיה פיין
רייזי הלפרט

ימינה ליבשיץ
סוזן כואג'ה

יהודית לנדאו

המצרפים המובילים

ראש צוות בכיר

רחל בלימה נוסבוים
מלכה כהן

מנהל בכיר

מנהל
ראש צוות

חי שפיר 
חנה עמרם 

הדס בן יצחק 
אוריה חווה 
שני דומבאי 

אהרון פרקש 
גלינה פטיקהוב 

שולמית פרידמן 
טובי פרידמן 

 ישעיהו גרינמין
חנה מינד קרפ 

ויקטוריה מיכאלסון 
חנה נוסבאום 

שירן רז 
שרה שמן 

יעל טוטרשווילי
רחל רבוח

מלכה בריקמן
רחלי יפת

מוריה אלחרר
אפריים קרויס

יצחק אהרון בלום
בתאל אברמסון

רחמן בנגייב
ילנה אבאייב
מלכה קרויס
ריהב אווסט 

גלינה צ'רנישובה 
חנה ארנברג 
שרה פרבר 

בתיה פרידמן 
גיטי גולדמן 

סולימן ספאדי 
שיינדי מילר 

מיטל נוני 
גיטי רייזמן 

שרה רוזנברג 
אחמד סלאם 
שושנה שלוש 

ורד סיגל
לאה שרה סימונס

רות ידגרי 
גיטי זינגר
מלכה לוין

חני גטר
ציפי אדלר
בנציון הבר

צופיה אמירה

טטיאנה ארונוב
ליאור ברטל

לאה באט
גיטי בטלמן

שרה בסברודה
פאדי דווקט

תהילה פרבשטיין 
חיה פינקל

מרגלית פוקס
ויקטוריה גרשנוביץ

רות הראל
נחמה הירשמן

חנה הוווא
אלה קוטוב

חי'לה ליברמן 
אילה לפידות

ג'קלין מקאעבל
שרה מונק

שמואל אוסטרליץ
ויקטוריה אוסטרובסקי

מירב שר שלום
רבקה ווינר

חוה וקסלר 
איבטיסם וושאיה

מזי וורקה
אדירה צבר 
לאה זיכרמן

בתיה שרייבר
חנה פרץ

אירית אוחנה
שלווה דדוש

מהה אבדל רחמן
יהודית סוורובסקי 

שרה עמר
גולנרה מוצ'לוב

נעמי אדלר
שירלי אלון

אפרת עמרני
מיכל אסרף
יולנדה בכר

שרה ברזסקי
שפרה בן צדוק

מיכל ביבי
יעל בירנבאום

שרה כהן
תהילה דוד

דבורה דוידוביץ
מלכה דיאמנט

הודיה אלי
אליהו גילברטר

שושנה גוטמן
שרית חי

יהודית חג'בי
דוד כהנא
טובה כץ

אסתי קינגסברג
לאה קליין
ויטי לוינזון

נטליה ליסר
לריסה ליסיטסינה

נחמן ליבשיץ
יעל רבקה ליזמי

נעמה מייל
עופרה מלכה

סילביה נטוסביץ
אברהם מונדרי

יעל פלא
סאד רווג׳בה

רחל טובה רוטמן
רחל רוזנבוים
סמירה סלה

גיטית סהר
חני שטיין

חנה שטרן
אווה טוטד

יעל עמר
סיגלית יפתח

נטליה בולדויבה
רחל אייזנר

רות ימונה סולובייצ'יק
פש וילנצקי

פופוב מילאושה
לילה ציקלאורי

יסמין אלאלי
סיון רניאן

לובה זיידינר
מרינה קוסמינין
אברהם לניאדו

אוהד וינטר
שירה צמח

ציפורה נחמה בלאט
מילה גנדלמן

רגהד אחמד  
רולה אחמד

ויקטוריה מיכאלסון
מרים שנידר 

מיטל לאה טלמיד 
סוזן ווג'אה 
מלכי לבל 

דבורה סלמון
שרי טוורסקי 
אורה אטיאס
פנינה ברגמן
טובי פרידמן

רבקי פריד
ילנה קליין
רות שולמן
גיטי סמט
אילה דינין

חנה פרדה
סלווה פרוס

נחמה ויין
רחל ליכטר

גלינה פטיחוב
סוליימן ספאדי 

רבקי דוידוביץ
הילה גנים

אסתי גוטליב
ריקי הורוביץ

נטע קליר
נטע לוי

חנה נוסבאום
מירי שמרי

שיפי שפירא
חיה שלזינגר

יסכה סיטון

אסתי טייטלבוים
חיה וויספיש

מור להב
יהודה כהן

מירה צישינסקי
שרה לדרר
הודיה כהן
נגה מסה

רבקה גוטמן
רבקה ארנרייב

רייזי אפל
ליבי חליד

אסתי שובקס
יהודית ביסמוט

בתיה נחמני

חגית אלופי צפרוב
אלונה קומפנץ 

אורה אטיאס
יוכי גבריאלוב

מור להב
בתיה פרידמן

הודיה פיין

סוזן כואג'ה
ויקטוריה אוסטרובסקי

סמירה סלה
דבורה דריי

נגה מסה
ענבל אסולין 

דרגות חדשות 
ספטמבר - דצמבר 2020

טובה בילר
חני קולודצקי 

נועה מיכאלי
חנה הרטמן
שירה רודמן

איברהים אבו שוואש 
מוחמד אלחלסה 

לפיד חן
לאה גולדשטיין

מור להב
מיטל לאה תלמיד

סוזן ווג'ה

ולנטינה מינגזטדינוב
רבקה אונא

שרי טוורסקי
מלכי לבל

חגית אלופי צפרוב
אורה אטיאס 

ילנה קליין
ברכה טורק
יזאן וושאיה

ויין נחמה
חנה פרדה

פנינה ברגמן

פאדי דווקאט
רבקי פריד

סולימן ספאדי
מירה צישינסקי

גיטי סמט
אילה דינין

יהודית ביסמוט
טובי פרידמן

נגה מסה
ילנה קליין
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חברת Forever Living Products מציעה הזדמנות כלכלית לשיפור איכות 
חייך בעזרת תוכנית תגמולים יחודית ומגוון רחב של מוצרים המבוססים על 
אלוורה ומיוצרים בטכנולוגיה בלעדית. קיימות סיבות רבות לכך שכדאי לך 

להתחיל את השינוי כבר עכשיו ולבחור בפעילות עסקית עם Forever, הנה 
עשרת הסיבות העיקריות...

Forever היא: 

 • עסק גלובלי הפועל ביותר מ- 160 מדינות 
ברחבי העולם.  

 • חברה יציבה כלכלית וללא חובות, בעלת ותק 
מאז 1978, תעניק לך ביטחון לטווח הארוך.  

 • יצרנית וספקית של מוצרים בעלי איכות גבוהה
אשר מבוססים על נפלאות ג'ל האלוורה הפעיל   

ממרכז העלה.  

 • גאה להציע מוצרים המאפשרים החזר כספי 
של 30 יום עבור לקוחות קמעונאיים.  

אתם תהנו מ: 

• אפשרות לקבלת הכנסה משמעותית.

 • זמן וחופש לבנות את חייכם בהתאם 
לחלומות שלכם.  

• יכולת שליטה בהכנסה וקידום הקריירה שלכם.

• תוכניות מתגמלות ותמריצים כספיים.

• הדרכות ותמיכה לאורך כל הדרך.

 • גמישות- התאמה אישית לצרכים האישיים, 
אפשרות להתחלה עם הכנסה חלקית ובנייה של    

הכנסה קבועה ומשמעותית.  

הדרכות, אימונים ותמיכהתוכניות תגמולים נדיבותמוצרים איכותיים

FOREVER מדוע

חל איסור להציג את Forever כהזדמנות להרוויח כסף בקלות וללא מאמץ, Forever מציעה עסק אמיתי הדורש עבודה עקבית ומתמדת שיכולה להניב פירות ברמה גבוהה. 
עסק שמאפשר למי שמוכן לעבוד לפי התוכניות המוצעות ע"י החברה, סיכוי שווה להגיע להצלחה.

www.foreverliving.com    www.flpil.com   52520 ישראל( בע"מ, בניין דימול, ז'בוטינסקי 1, רמת גן( Forever Living Products
המוצרים המוצגים של חברת Forever אינם תחליף לטיפול רפואי ואין בשימוש בהם בגדר המלצה להפסיק טיפול רפואי קיים או לשנותו. אין למוצרים אלו תכונות רפואיות או 
סגולות ריפוי. המוצרים הינם תוספי תזונה וטיפוח ואינם תרופות. יש להיוועץ עם רופא לפני נטילת תוספי תזונה: נשים בהיריון, נשים מניקות, אנשים הנוטלים תרופות מרשם וילדים.
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